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PROGRAMAÇÃO

ABRIL

09 ABR a 22 JUL DAR CORPO À UTOPIA

30 REENCONTROsáb 21h30

15 e 16 MUSEU DA EXISTÊNCIAsex e sáb 19h00 e 22h00

RULE OF THIRDS09 sáb 21h30

CECI N’EST PAS UN FILM 
DUETO PARA UMA MAÇÃ E UM OVO

22 sex 21h30

06 ORQUESTRA GULBENKIANsex 21h30

MAIO

O MISANTROPO20 e 21 sex e sáb 21h30

IFIGÉNIA26 qui 21h30

ELECTRA28 sáb 21h30

PROJETO CONTINUADO (2015)07 sáb 21h30

11 a 31 REVISITAR
ver programa completo, pág. 31

27 e 28 BOCA ABERTA
ver programa completo, pág. 35

27 AGAMÉMNONsex 21h30

NOTA

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas 
normas ortográficas, à exceção do editorial.

SALA FOYER SENTIDO CRIATIVO

SETEMBRO EM ANTECIPAÇÃO 

30 STEAMBOAT SWITZERLAND EXTENDEDsex 21h30

OUTUBRO EM ANTECIPAÇÃO 

07 e 08 SÓ HÁ UMA VIDA E NELA QUERO TER TEMPO 
PARA CONSTRUIR-ME E DESTRUIR-ME

sex
sáb

10h30
21h30

JUNHO

MACADAME04 sáb

DECA! LABORATÓRIO DE DIABOLO27 JUN 
a 01 JUL

seg a sex 09h30 às 12h30 
14h30 às 17h30

21h30

08 BRUTAqua

203516 a 19 qui a sáb
dom

21h30
16h30

03 ÁGUAS PROFUNDAS [WASTWATER]
TERMINAL DE AEROPORTO [T5]

21 a 26 APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE+info em breve

sex 21h30

22h00
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Há um espaço na cidade de Viseu que não tem idade.

Há um espaço na cidade de Viseu que tem todos os tempos.

Há um espaço na cidade de Viseu que constantemente celebra a vida, o movimento, a poética das ideias, 

a força da palavra, a elevação da música e a sensualidade da dança.

Há um espaço na cidade de Viseu que nunca é igual. Todos os dias, todas as semanas se reinventa e se 

transforma ao sabor de quem o habita.

Há um espaço na cidade de Viseu que é para todos e que rejubila com o maior número de pessoas que 

acolher. É um espaço que rejuvenesce com a energia de quem cria e de quem tem curiosidade para ver 

o que se cria.

O espaço a que me refiro, chama-se Teatro Viriato. É único na cidade, não há mais nenhum com o 

mesmo nome, está ao serviço de todos. Na nova temporada primaveril destaco e chamo a atenção para 

todas as propostas. As mais surpreendentes de dança, as mais contemporâneas de um teatro clássico e 

as mais diversas de música. É primaveril em toda a diversidade que a palavra pressupõe. Nada se pode 

perder. Nada! A magia deste espaço só acontece com a energia de quem o habita.

Paulo Ribeiro

EDITORIAL

p.s. Em nome de um... chamemos-lhe arcaísmo contemporâneo, continuarei a escre-

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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Depois de uma temporada repleta de novas criações, o 

Teatro Viriato não abranda o ritmo e continua, de abril 

a julho, a abraçar estreias absolutas, mantendo-se as-

sim como um espaço onde os artistas podem desenvol-

ver os seus projetos. Amarelo Silvestre, Fraga, Leonor 

Barata e Patrícia Portela serão os responsáveis pelas 

três estreias que marcam o próximo quadrimestre. Na 

nova temporada, o Teatro Viriato embarca no desafio de 

proporcionar ao público um momento único na história 

da dança ao juntar num Reencontro, quatro dos mais 

emblemáticos coreógrafos da dança contemporânea. A 

programação estende-se ainda a algumas comemora-

ções que envolvem a cidade, como os 500 anos da Santa 

Casa da Misericórdia de Viseu e o centenário da funda-

ção do Museu Nacional Grão Vasco. O Teatro Viriato re-

cebe também a trilogia criada pelo encenador e diretor 

do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, a partir 

do legado de Eurípides, Sófocles e Ésquilo. Haverá ain-

da espaço para a antestreia da nova criação de Paulo 

Ribeiro.

A temporada abre com dança, mais propriamente com a 

apresentação de Rule Of Thirds (09 de abril), de António 

Cabrita e São Castro, uma semana depois da estreia des-

te espetáculo na Culturgest, em Lisboa. Os coreógrafos 

inspiraram-se no trabalho fotográfico de Henri Cartier-

-Bresson, e criaram uma peça poética para quatro bai-

larinos. No início da primeira quinzena, ocorre a primei-

ra estreia pela mão da associação Amarelo Silvestre, da 

encenadora Rafaela Santos e do dramaturgo Fernando 

Giestas. Em Museu da Existência (15 e 16 de abril) os 

criadores porcuram construir um museu a partir de ob-

jetos que dão vida às pessoas e às suas histórias. Esta 

peça surge depois de um processo criativo com cinco fa-

mílias de Viseu, que ao longo de duas semanas recebem 

micro-performances, dentro das suas próprias casas. 

Em antestreia, o coreógrafo Paulo Ribeiro dá a conhe-

cer Ceci n’est pas un film – Dueto para maça e ovo (22 de 

abril). Com este espetáculo, o coreógrafo proporciona 

uma reflexão sobre a evolução do cinema e da dança ao 

longo do tempo. O mês de abril encerra com um Reen-

contro (30 de abril) único entre quatro coreógrafos que 

marcam a chamada Nova Dança Portuguesa. Vinte anos 

depois do projeto Quatro árias de ópera, criado para o 

Ballet Gulbenkian, Clara Andermatt, Vera Mantero, João 

Fiadeiro e Paulo Ribeiro reencontram-se e assumem o 

desafio de serem dirigidos pelo jovem coreógrafo João 

dos Santos Martins, nascido na transição dos anos 80 

para os 90. Neste evento, será também apresentado, de 

forma informal, o projeto sediado na FCSH da Univer-

sidade Nova de Lisboa, TKB: A Transmedia Knowlegde-

-Base for Performing Arts.

Associando-se ao programa de comemoração dos 500 

anos da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, o Teatro 

Viriato traz até Viseu, mais propriamente à Sé de Viseu, 

a Orquestra Gulbenkian (06 de maio). Uma oportunidade 

de conhecer o prestigiado trabalho desta orquestra. O 

jovem coreógrafo João dos Santos Martins, que também 

participa no Reencontro no dia 30 de abril, recorreu à 

história da dança, aos seus contextos e ideologias para 

criar Projeto Continuado (2015) (07 de maio), uma coreo-

grafia com a qual procura sistematizar, experimentar 

e ensaiar diferentes modelos de organização coletiva, 

segundo relações de dependência, independência e in-

terdependência. Três anos volvidos desde a apresenta-

ção de Visitas Dançadas, a coreógrafa e bailarina Leonor 

Barata regressa ao Museu Nacional Grão Vasco, ago-

ra na cumplicidade da artista multidisciplinar Patrícia 

Portela, com Revisitar (11 a 31 de maio), uma perfor-

mance que procurará ver a coleção do museu com um 

novo olhar e novos gestos, propondo assim uma nova 

viagem. Em mais uma incursão pelo teatro clássico 

francês, a companhia Ao Cabo Teatro e o encenador 

Nuno Cardoso (Artista Residente no Teatro Viriato 2016) 

recuperam e renovam o texto de Molière, O Misantropo 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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(20 e 21 de maio), dando-lhe uma nova compreensão da 

carga performativa e simbólica. Para o público familiar, 

27 e 28 de maio, o Teatro Viriato sugere o conjunto de 

leituras encenadas Boca Aberta, com as quais se pre-

tende dar a conhecer obras clássicas, lançar questões 

e desafios que estimulem a imaginação, mas sobretudo 

despertam para a importância da palavra. A partir da 

leitura de Eurípedes, Sófocles e Ésquilo, o encenador 

e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago 

Rodrigues, recriou três tragédias gregas: Ifigénia (26 

maio), Agamémnon (27 maio) e Electra (28 maio). Três 

espetáculos diferentes criados com a urgência do nosso 

tempo em diálogo com o reportório da tragédia grega 

que continua tão atual.

A área do teatro continua a ter destaque no mês de ju-

nho, que inicia com a nova criação de Nuno M Cardo-

so que apresenta um díptico de peças do dramaturgo 

Simon Stephens. Águas Profundas [Wastwater] e Ter-

minal de Aeroporto [T5] (03 de junho) são duas peças 

com uma linguagem dura sobre relações, decisões, de-

solação e fuga, assim como pessoas e quotidianos ba-

nais que são transformados em situações limite. Numa 

fusão dinâmica entre música tradicional e sonoridades 

eletrónicas, o coletivo Macadame (04 de junho) recupe-

ra os temas populares portugueses e cria um universo 

musical muito próprio e envolvente. No concerto em Vi-

seu, será possível conhecer os dois álbuns do grupo: 

Firmamento e Pão quente e bacalhau cru. Inspirados pela 

poesia de autores internados em manicómios ou que em 

algum momento da sua vida passaram pela dor psicoló-

gica, Ana Deus e Nicolas Tricot desenvolveram o álbum 

Bruta (08 de junho). No palco do foyer, os músicos dão 

a conhecer os temas deste trabalho, assim como temas 

trabalhados a partir de um autor da região de Viseu. 

Oito meses de trabalho criativo entre o encenador Fra-

ga e um grupo de pessoas não profissionais, culminam 

com a estreia de 2035 (16 a 19 de junho), um espetáculo 

construído a partir das leituras de O Albergue Noturno, 

de Máximo Gorky, e Os Últimos Dias da Humanidade, de 

Karl Kraus. No âmbito do Espaço Aberto, o Teatro Viria-

to acolhe as Apresentações do Lugar Presente (21 a 26 

de junho), um momento simbólico, no qual a escola de 

dança encerra o ano letivo. Levantando o véu à tempo-

rada de setembro a dezembro, o Teatro Viriato antecipa 

a divulgação da estreia em Portugal de Steamboat Swit-

zerland Extended, no dia 30 de setembro, um coletivo 

que se inspira nas misturas explosivas e eletrizantes 

das sonoridades do Heavy Metal, e às quais incorpora 

também elementos da música contemporânea. Na área 

do Teatro, outubro inicia com Só há uma vida e nela que-

ro ter tempo para construir-me e destruir-me (07 e 08 

de outubro), um projeto a desenvolver com a comunida-

de escolar de Viseu da autoria de Ana Borralho e João 

Galante.

A pensar nas férias letivas, o Teatro Viriato sugere de 

27 de junho a 01 de julho, para crianças entre os 10 e 

os 14 anos, a oficina DECA! Laboratório de Diabolo, que 

desafiará os participantes a explorarem a relação entre 

corpo e objeto, valorizando a pesquisa de uma lingua-

gem pessoal. 

Em digressão pela Europa, a coreografia A Festa (da 

insignificância), de Paulo Ribeiro, regressa ao Teatro 

Viriato sob a forma de instantes fotográficos captados 

pelas lentes de quatro fotógrafos. José Alfredo, Carlos 

Fernandes, Joaquim Leal e Paulo Sabino assistiram a 

diferentes apresentações do espetáculo e imortaliza-

ram a intensidade, a beleza e as cumplicidades poéti-

cas criadas entre público e intérpretes. Ao longo desta 

exposição será possível observar o objetivo maior desta 

criação de Paulo Ribeiro, o de Dar Corpo à Utopia (09 de 

abril a 22 de juho).
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que é apresentada ao 

público. Consciente do papel que as instituições culturais devem desempenhar no apoio ao tecido artístico, o 

Teatro Viriato tem vindo a disponibilizar espaço, equipamento e apoio técnico para que os artistas de diversas 

áreas possam desenvolver os seus projetos numa atmosfera de maior criatividade, com acesso às melhores 

condições de trabalho, usufruindo da oportunidade de experimentar e testar opções em palco, potenciar os 

resultados dos projetos em ante-estreia e beneficiar das apreciações de alguns convidados para conversas 

pós-ensaios e/ou apresentações informais.

Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é concedido a cada companhia, artista ou projeto, esta 

cooperação fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim como permite uma descentralização 

dos focos de formação e criação ao nível das artes de palco.

TEATRO
27 a 29 JUN e 04 a 15 JUL

KARAMAZOV – IVAN OU A DÚVIDA
de SÓNIA BARBOSA

Apresentação informal da residência no dia 15 JUL, sex 21h30
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O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

A visão estratégica de dinamização cultural e de apoio à criação artística do Teatro Viriato 

assenta também no assumir de coproduções de espetáculos de companhias e artistas na-

cionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

A TECEDURA DO CAOS
de TÂNIA CARVALHO

03 ABR – Les Treize Arches, Brive (França) 

NOVE’S FORA
de COMPANHIA ERVA DANINHA

06 ABR – Teatro Municipal de Vila Real

11 ABR – Melgaço (Comédias do Minho)

12 ABR – Monção (Comédias do Minho)

13 ABR – Paredes de Coura (Comédias do Minho)

14 ABR – Valença (Comédias do Minho)

15 ABR – Vila Nova de Cerveira (Comédias do Minho)

A FESTA (DA INSIGNIFICÂNCIA)
de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

26 e 27 ABR – Scène Nationale de Besançon (França)

SUSPENSÃO
de CLARA ANDERMATT, JONAS RUNA e ANTÓNIO SÁ-DANTAS

13 MAI – Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

FICA NO SINGELO
direção e coreografia CLARA ANDERMATT

23 MAI – Théâtre de la Ville, Paris (França)

MIRAGINAVA
de JOANA PROVIDÊNCIA e LEONOR KEIL

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

01 e 02 JUN – Auditório Isabel Alves Costa, Porto

VIAJANTES SOLITÁRIOS
de JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

16 e 26 JUN – apresentação pelo Teatro Nacional D. Maria II 

em local a definir

VIAGEM À LUA e NUMBER, PLEASE?
musicado ao vivo por JOSÉ CARLOS SOUSA e NUNO SILVA

CINE CLUBE DE VISEU

09 JUL – Parque da Liberdade, Vouzela
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ARTISTA RESIDENTE
NUNO CARDOSO // 2016

Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com o 

público local, regional e nacional é um dos eixos estratégicas da ação do Teatro Viriato. Nesse sen-

tido, durante o ano de 2016, o Teatro Viriato acolhe na sua programação anual o encenador Nuno 

cardoso enquanto Artista Residente.

NUNO CARDOSO

Iniciou o seu percurso teatral no CITAC. Como ator, destacam-se Um Processo, a partir de Franz 

Kafka, O Subterrâneo, de Fiodor Dostoiévski, Gato e Rato, de Gregory Motton, Na Solidão dos 

Campos de Algodão, de Bernard-Marie Koltès, Projeto X.2 – A Mordaça, de Eric-Emmanuel Schmitt, 

Gretchen, a partir de Urfaust de Goethe, Otelo, de William Shakespeare, Querido Monstro, de Javier 

Tomeo, Filho da Europa, a partir de Peter Handke e T3+1, a partir de Anton Tchekov. Foi um dos 

fundadores do coletivo Visões Úteis, onde encenou As Aventuras de João Sem Medo, a partir da 

obra homónima de José Gomes Ferreira, Casa de Mulheres, de D. Maraini, e Porto Monocromático. 

De 1998 a 2003, foi Diretor Artístico do ANCA. No TNSJ, assumiu a Direção Artística do TeCa entre 

2003 e 2007. Como criador residente no TNSJ encenou Pas-de-Cinq + 1, de Mauricio Kagel, O 

Despertar da primavera, de Frank Wedekind, Woyzeck, de Georg Büchner, e Plasticina, de Vassili 

Sigarev. O seu percurso inclui ainda as encenações de Ricardo II, de William Shakespeare, R2, a 

partir de Shakespeare, Boneca, a partir de Henrik Ibsen, Platónov, de Anton Tchekov, A Boa Alma 

de Sechuan, de Bertolt Brecht, Love and Marriage, a partir de Ibsen, e Jornada para a Noite, de 

Eugene O’Neill. Para o Ao Cabo Teatro encenou Antes dos Lagartos, de Pedro Eiras, Purificados, 

de Sarah Kane, Valparaíso, de Don DeLillo, Parasitas, de Marius von Mayenburg, Jardim Zoológico 

de Cristal, de Tennessee Williams, A Gaivota, de Anton Tchekov, As Três Irmãs, de Anton Tchekov, 

Desejo sob os Ulmeiros, de Eugene O´Neill, Medida por Medida, de William Shakespeare, Porto 

S. Bento, criação coletiva, A Visita da Velha Senhora, de Friedrich Dürrenmatt, Class Enemy, de 

Nigel Williams, Coriolano, de William Shakespeare, Demónios, de Lars Norén, Britânico, de Jean 

Racine, e Arquipélago, criação coletiva. Assumiu desde 2002 a direção artística do Ao Cabo Teatro.
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TEATRO VIRIATO EM REDE 
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS

Pensada para promover a programação cultural e a produção artística em rede, a 5 Sentidos foi 

criada , inicialmente em 2009, por cinco estruturas culturais do pais, tendo sido alargada em 2013 

para 10 parceiros e mais recentemente para 11. Esta rede de programação cultural surgiu com o 

intuito de estabelecer uma colaboração mais estreita entre as várias instituições. As estruturas que 

integram esta rede de programação cultural são: Teatro Viriato (Viseu, Centro Cultural de Vila Flor 

(Guimarães), Centro de Artes de Ovar, O Espaço do Tempo (Montemor-oNovo), Teatro Académico Gil 

Vicente (Coimbra), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro Micalense (Ponta Delgada), Teatro Municipal 

da Guarda, Teatro Nacional São João (Porto), Teatro Virgínia (Torres Novas) e Teatro Municipal do 

Porto.

PROGRAMA ARTISTAS EMERGENTES

Com o intuito de reforçar a estratégia de apoio à criação emergente nacional na área da dança e do 

teatro, a Rede 5 Sentidos decidiu apoiar dois artistas emergentes no período de dois anos. O Programa 

Artistas Emergentes propõe aos artistas selecionados a possibilidade de desenvolver o seu trabalho 

durante um período de tempo mais generoso do que os tempos normais “do mercado”, com a oferta 

de condições de trabalho favoráveis à consolidação do seu trabalho, numa oportunidade única de se 

encontrar com públicos variados.

DANÇA

18 a 29 JUL

O NASCIMENTO DE ARETE

de LUÍS GUERRA
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Dar corpo à utopia foi o objetivo maior da última cria-

ção de Paulo Ribeiro. Em A Festa (da Insignificância), o 

coreógrafo enredou o público no prazer de festejar o 

corpo, as motivações interiores e secretas, convocando 

assim o coletivo para a partilha de uma energia ritmada 

pela celebração.

Ao longo de diversas apresentações do espetáculo, 

coube a quatro fotógrafos captar este encontro entre 

corpo e utopia. Mais do que registar os movimentos 

concretos ou os pormenores da coreografia, o desafio 

foi o de imortalizar a intensidade, a beleza e as cumpli-

cidades poéticas entre intérpretes e público.

EXPOSIÇÃO / FOYER

09 ABR a 22 JUL

DAR CORPO À UTOPIA
fotografias de JOSÉ ALFREDO, CARLOS FERNANDES, JOAQUIM LEAL e PAULO SABINO

seg a sex 13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo

Entrada gratuita
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A dupla criativa António Cabrita e São Castro |acsc|, 

após Play False (Prémio Autores 2015, SPA - Melhor Co-

reografia), centrado no uni verso teatral de Shakes-

peare, voltam-se para a poética exis tente na obra 

fotográfica de Henri Cartier-Bresson. Rule of Thirds 

é uma peça coreográfica para quatro bailarinos que 

se inspira nas imagens do fotógrafo mas também na 

sua maneira de pensar o ato criativo. 

A beleza formal das imagens, a sensibilidade, a in-

tuição, o sentido de geometria, o inigualável con-

teúdo expressivo, o acaso objetivo e o lado humano 

captados num instante, são o mote da coreografia, 

que terá o palco como enquadramento do corpo em 

tempo real.

DANÇA

09 ABR

RULE OF THIRDS
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO | ACSC

sáb 21h30 | 60 min.  | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Conceito e coreografia 

António Cabrita e São Castro

Interpretação António Cabrita, São Castro, Luís Malaquias 

e Margarida Belo Costa

Figurinos Nuno Nogueira

Desenho de luz Vítor José

Projecto financiado por 

DGArtes – Direção-Geral das Artes

Produção Vo’Arte

Coprodução Culturgest e Teatro Viriato

Apoios Associação Cultural CiM, 

Centro Cultural de Belém, 

Companhia Nacional de Bailado e OPART

Apoio residências artísticas 

StudioTrade Network – DansBrabant (Tilburg)

e O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo) 
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É um projeto de colaboração artística entre os dois 

bailarinos e coreógrafios, António Cabrita e São Castro 

que se propõem ao cruzamento de interesses e estí-

mulos criativos como o movimento, imagem e som. A 

sua última criação, Play False ganhou recentemente o 

Prémio Autores SPA 2015 - Melhor Coreografia. Numa 

coprodução Companhia Nacional de Bailado / Vo’Arte, 

cocriaram e interpretaram Tábua Rasa, com Henriett 

Ventura e Xavier Carmo. 

É licenciado pela Escola Superior de Dança, formado 

pela Escola de Dança do Conservatório Nacional, es-

tudou igualmente cinema na New York Film Academy 

e criatividade publicitária na Restart em Lisboa. Tem 

desenvolvido o seu trabalho como bailarino, coreógra-

fo, videasta, e sonoplasta, entre Portugal, Alemanha e 

Bélgica. Trabalhou nos últimos anos com Rui Horta, Né 

Barros, Silke Z., Tânia Carvalho, Hofesh Shechter, en-

tre outros.

Foi nomeado em 2014 para os prémios SPA, como coau-

tor da peça Abstand de Luís Marrafa. É artista residente 

da companhia SilkeZ./resistdance desde 2007. Desde 

2011, desenvolve o projeto | acsc | com São Castro. A 

sua última criação, Play False ganhou recentemente o 

Prémio Autores SPA 2015 - Melhor Coreografia.

Numa coprodução Companhia Nacional de Bailado / 

Vo’Arte, cocriou e interpretou Tábua Rasa, com São 

Castro, Henriett Ventura e Xavier Carmo. 

Estudou no BalletTeatro e licenciou-se na Escola Su-

perior de Dança. Integrou a Companhia Portuguesa de 

Bailado Contemporâneo, sob a direção de Vasco Wel-

lenkamp, a Companhia Lisboa Ballet Contemporâneo, 

sob a direção de Benvindo Fonseca e o Ballet Gul-

benkian, até à sua extinção. Fez criações para a Com-

panhia de Dança do Algarve, para a Escola de Dança 

do Conservatório Nacional e o Projeto Quorum. Como 

freelancer trabalhou com Rui Lopes Graça, Sofia Sil-

va, Paulo Ribeiro,  Olga Roriz, Clara Andermatt, Marco 

Martins, Ka Fai Choy, André Mesquita, Tânia Carvalho, 

Luís Marrafa e Hofesh Shechter.

Desde 2011 desenvolve o projeto | acsc | em colabo-

ração com António Cabrita. A sua última criação, Play 

False ganhou recentemente o Prémio Autores SPA 2015 

- Melhor Coreografia.

Numa coprodução Companhia Nacional de Bailado / 

Vo’Arte, cocriou e interpretou Tábua Rasa, com António 

Cabrita, Henriett Ventura e Xavier Carmo. Frequente-

mente é convidada a dar aulas e workshops de dança 

contemporânea.

ACSC | ANTÓNIO CABRITA E SÃO CASTRO

ANTÓNIO CABRITA

SÃO CASTRO

BIOGRAFIAS
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Iniciou o seu percurso na dança no Atelier da Dança, 

projeto criador da Escola Vocacional de Dança das Cal-

das da Rainha. De 2004 a 2012, integrou o Grupo Experi-

mental de Dança (EVDCR). É licenciada pela Escola Su-

perior de Dança, onde recentemente, terminou o 1º ano 

do Mestrado Profissionalizante em Educação. Em 2013 

participou na coprodução da vídeo-dança .5 apresenta-

da em vários países, tendo ganho no festival InShadow 

2013 (Portugal), o prémio de melhor vídeo-dança - esco-

lha do público. Estagiou na Companhia Quorum Ballet, 

direção de Daniel Cardoso entre 2012 e 2013. Em 2014 

integra o elenco da Companhia Teatro Mosca no espe-

táculo O Som e a Fúria, direção de Pedro Alves. Como 

criadora, apresentou em 2012 a peça Step One para GED 

da EVDCR e em 2015 displaced episodes apresentada na 

BOXNOVA do CCB com o apoio da Companhia de Dan-

ça de Almada. Presentemente é professora em várias 

escolas de dança em Lisboa, paralelamente trabalha 

como bailarina/criadora freelancer.

Natural de Leiria, é licenciado pela Escola Superior de 

Dança. Desde 2011 tem dançado: Casa do Rio e Muito 

Chão, de Benvindo Fonseca, La Ligne de Vie, de Carla 

Jordão, Todo Para Sempre é Agora, de Ricardo Ambró-

sio, Olhares, de Nuno Gomes e Riot, de Bruno Duarte 

para a Companhia de Dança de Almada; Lago dos Cis-

nes, Correr o Fado, Dois Séculos de Daniel Cardoso e 

Alice no País das Maravilhas, de Inês Godinho para o 

Quórum Ballet; Step One e Displaced Episodes, de Mar-

garida Belo Costa para o GED e para a BOXNOVA do CCB 

e Someone Else Ago, de Bruno Duarte para a BOXNOVA 

do CCB. Tem tido a oportunidade de dançar em palcos 

nacionais e de países como Croácia, Itália, Polónia, Di-

namarca, Alemanha, Suíça, Roménia e China. Foi co-

produtor e intérprete no video-dança P48 e .5, apresen-

tados em vários festivais nacionais e de países como 

Bélgica, Alemanha, México e Brasil, tendo a última sido 

distinguida com o prémio de melhor vídeo-dança - esco-

lha do público pelo festival InShadow em 2013.

MARGARIDA BELO COSTA 

LUIS MALAQUIAS
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O Senhor Melo decidiu construir um museu com ob-

jetos que as pessoas fazem existir e, que por sua vez, 

conferem vida às pessoas. Neles existem Susana e o 

chapéu que lhe salvou a vida ou Adelaide e o pão tor-

rado que alimentou um amor clandestino. O Senhor 

Melo teve como grandes inspirações a obra Um mo-

desto manifesto para museu, de Orhan Pamuk, escritor 

turco, e o Museu da Inocência romance e museu con-

cretizado em Istambul.

Museu da Existência é a nova criação da Associação 

Amarelo Silvestre que desenvolveu um trabalho de 

pesquisa e de recolha de objetos junto de famílias da 

cidade de Viseu, para dar corpo a um museu que fun-

cione como uma casa onde as pessoas não deixam de 

existir nunca. Para além do espetáculo, será possível 

visitar este museu até duas horas antes do horário 

dos espetáculos.

TEATRO

15 e 16 ABR

MUSEU DA EXISTÊNCIA
de RAFAELA SANTOS e FERNANDO GIESTAS | AMARELO SILVESTRE

sex e sáb 19h00 e 22h00 | 90 min. | m/ 12 anos

lotação limitada

preço único 53 // descontos não aplicáveis

local de apresentação a definir
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Direção artística Fernando Giestas e Rafaela Santos

Dramaturgia Fernando Giestas

Encenação Rafaela Santos

Cocriação e interpretação João Melo

Conceção plástica, cenografia e figurinos 

Ana Seia de Matos

Desenho de luz Jorge Ribeiro

Consultoria museológica Susana Medina

Produção executiva Paula Trepado

Coprodução Amarelo Silvestre, 

Teatro Viriato e Centro Cultural Vila Flor

Apoio Câmara Municipal de Nelas, 

Lusofinsa e Borgstena

Agradecimentos

Chapelaria Confiança, Sapataria Custódio Domingos, Ourivesa-

ria Lifon e Relojoaria Suíça (Viseu) 

e Residencial Rossio (Canas de Senhorim); 

a todos os que contribuíram para este projecto, 

com histórias e objectos



dim · 17

Nasceu em Espinho. Jornalista para sempre, drama-

turgo, cofundador, com Rafaela Santos, da Amarelo Sil-

vestre. Ator de brincar, formador de Expressão Escrita.

Autor da dramaturgia dos espetáculos (criações Ama-

relo Silvestre):

- o que é que o Pai não te contou da Guerra?, coprodução 

Teatro Nacional São João, Porto, estreou em março de 

2015 no Teatro Carlos Alberto;

- Sangue na Guelra, Teatro Viriato, Viseu, 2013;

- Mar Alto Atrás da Porta, Folias D’Arte, São Paulo, Bra-

sil, 2013;

- Raiz de Memória, com utentes do lar de idosos e cen-

tro de dia da Associação de Solidariedade Social da 

Freguesia de Abraveses, Teatro Viriato, Viseu, 2012;

- João Torto, Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), Lis-

boa, 2012. Texto do espetáculo publicado pela editora 

Bicho do Mato, em parceria com o TNDMII;

- Sonhos Rotos, Festival Internacional de Teatro Clássi-

co de Almagro – Espanha (iniciativa Almagro Off), 2011. 

Espetáculo distinguido com Menção Especial do Júri de 

Almagro Off;

- Mulher Mim, Teatro Viriato, Viseu, 2010.

Autor do texto do espetáculo Mexe-te!, produção Pri-

meiros Sintomas, Teatro Viriato, Viseu, 2008.

Ator e dramaturgo na performance comunitária Migrar, 

criação Amarelo Silvestre, 2012.

Autor lido em sessões promovidas pelo Centro de Dra-

maturgia Contemporânea de São Paulo, no Teatro do 

Faroeste, São Paulo, e pela companhia francesa DYPro-

cess, no Théâtre Le Colombier, Bagnolet, Paris (peça 

Sangue na Guerra/Guelra/Guerra), 2013; e nas Leituras 

no Mosteiro, organização do Teatro Nacional São João 

(peça Mar Alto Atrás da Porta), 2013. 

Formação de Escrita para Teatro com Jean Pierre Sar-

razac e Alexandra Moreira da Silva, entre outros. 

É cofundadora da Amarelo Silvestre, assumindo a codi-

reção artística. 

Terminou a licenciatura Bi-etápica de Teatro e Educa-

ção, em 2007, e o bacharelato em formação de atores, 

em 1995, na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lis-

boa. Fez o curso de formação de atores do IFICT, em 

1991. 

Estreou-se como atriz em 1994, com Greensleeves, de 

Joyce Carol Oates, encenação de Jorge Silva Melo, ten-

do, desde então, trabalhado com diversos encenado-

res, como Bruno Bravo, Ana Nave, João Brites, John 

Mowat, Sandra Faleiro, Diogo Dória, Christinne Lau-

rent, Maria Emília Correia, Ana Támen, António Pires, 

Maria Gil, entre outros. É atriz regular no projeto Teatro 

Mais Pequeno do Mundo, com direção Graeme Pulleyn, 

desde 2011.

FERNANDO GIESTAS | direção artística e dramaturgia

RAFAELA SANTOS | direção artística e encenação

BIOGRAFIAS
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Recebeu o PRÉMIO MELHOR ATRIZ – Teatro na Década, 

com a sua interpretação em Sob um bosque de leite, 

Dylan Thomas, encenação de Sandra Faleiro, no Acar-

te, em 1996. 

Em Dança, participou em espetáculos de Olga Roriz 

(Anjos e arcanjos…) e Madalena Vitorino (Caruma e VI-

SEU A…).

Entre 1999 e 2009, participou em diversos telefilmes e 

curtas e longas-metragens de cinema, com realizado-

res como Jeanne Waltz, Manuel Mozos, Alain Tanner, 

Rosa Coutinho Cabral, Jorge Silva Melo, Raquel Frei-

re, Edgar Pera, Rita Nunes e Jean Teddy Filippe, entre 

outros. Já participou em algumas séries e telenovelas 

para vários canais de Televisão portugueses. 

Desde 2009, foi responsável pela encenação de Mar Alto 

Atrás da Porta, São Paulo, Brasil, 2013; Raiz de Memória, 

Teatro Viriato, 2012; João Torto, 2012, Teatro Nacional D. 

Maria II; Sonhos Rotos, 2011, Festival Internacional de 

Teatro Clássico de Almagro - Espanha (iniciativa Alma-

gro Off) – espetáculo distinguido com Menção Especial 

do Júri; e Mulher Mim, 2010, Teatro Viriato. 

Antes, encenou Areena (2000), em conjunto com Carla 

Bolito, no CCB; Alices (2005), texto de Susan Sontag, no 

Teatro da Garagem; e Mexe-te! (2007), no Teatro Viriato, 

já com dramaturgia de Fernando Giestas.

Foi colaboradora regular do Centro Pedagógico do Tea-

tro Viriato, entre 2004 e 2008. É formadora de Teatro 

e Expressão Dramática do Lugar Presente/Companhia 

Paulo Ribeiro desde 2004.

Nasceu no Porto em 1972. Licenciatura em estudos tea-

trais pela ESMAE. Recebeu o Prémio Eng. António de Al-

meida. Em 2005, participou no projeto europeu Thierry 

Salmon, com a direção de Carlo Cechi. 

Trabalhou com companhias como Meta Mortem Fase, 

Teatro Só, Ao cabo Teatro, Companhia Teatro Braga, 

TNSJ, Seiva Trupe, Projec~(Guarda), Teatro do Bolhão, 

TNDMII, Panmixia Trabalhou com encenadores como 

José Carretas, Rogério de Carvalho, Nuno Cardoso, 

Kuniaky Ida, Peta Lilly, Jean Pierre Sarrazac, António 

Lago, Julio Castronuovo, Rui Madeira, António Durães, 

Amandio Rodriguez, Bruno Schiapa, Miguel Seabra,  

entre outros.

Nasceu em Lisboa, mas ainda criança mudou-se para 

Viseu. A sua formação académica sempre se orientou 

para o mundo das Artes e, em 2004, licenciou-se em 

Design de Interiores pelo Instituto de Artes Visuais De-

sign e Marketing, em Lisboa, e pela Facoltá Di Architet-

tura do Politécnico Di Milano, em Milão. 

Em 2006, foi vencedora do concurso do Teatro Regional 

da Serra do Montemuro para o cartaz do Festival Alti-

tudes e do concurso Ceranor/revista Casa Cláudia para 

padrões de revestimentos, que lhe valeu a presença na 

Exponor nesse ano, no Porto, com peças da sua autoria.

Teve destaque no sítio da Vogue Portugal como uma 

das cinco melhores propostas para a t-shirt do evento 

Fashion’s Night Out 2011 e, em parceria com a Fnac de 

Viseu, criou e produziu bolsas com lonas de publicida-

de do estabelecimento, para a primeira fase do projeto 

Fnac Eco Útil.

Foi presenteada com uma menção honrosa no Festival 

de Curtas Metragens de Viseu - Vistacurta’11, com a cur-

ta O desaparecimento do Sr. Constâncio.

Em 2011, foi convidada para a exposição coletiva Arte 

em Espaço Público - XU.GO, inserida no Ano Internacio-

nal Viseense 2011, onde apresentou a instalação inte-

rativa Eu sou João Torto, em exibição no Teatro Viriato, 

e, em 2012, no Teatro Nacional D. Maria II, a convite da 

Amarelo Silvestre.  

JOÃO MELO | cocriação e interpretação 

ANA SEIA DE MATOS | conceção plástica, cenografia e figurinos 
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Responsável pelo projeto museológico da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) desde 

2003 e docente externa do Mestrado em Museologia da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), 

lecionando planeamento e gestão de projeto na disci-

plina de Administração e Gestão de Museus. Licenciada 

em História (variante Arte) pela FLUP e pós-graduada 

em European Cultural Planning pela Universidade De 

Montfort (Leicester, Reino Unido), concluiu o Mestrado 

em Museologia na FLUP em 2008 com uma dissertação 

sobre redes de colaboração entre museus universitá-

rios e produtores da ciência da Universidade do Porto, 

sob orientação de Alice Semedo.

Atualmente, é aluna do Programa Doutoral em Museo-

logia na FLUP.

Como profissional desta área, exerceu a sua atividade 

na Fundação de Serralves (S. Educativo até 1999) e inte-

grou a equipa programadora das áreas do Pensamen-

to, Ciência, Literatura e Projetos Transversais da Por-

to 2001-Capital Europeia da Cultura. Atualmente, além 

de responsável técnica pelo Museu FEUP, coordenou 

a equipa AGORA do Serviço de Documentação e Infor-

mação daquela faculdade, dinamizando programas de 

promoção da leitura como o Clube de Leitura FEUP.

Enquanto investigadora, os seus interesses principais 

são os temas das práticas colaborativas, a divulgação 

da investigação atual pelos museus universitários, a 

tecnocultura, a representação visual do conhecimento 

e os sistemas de informação e museus. Procura divul-

gar os resultados da sua investigação em encontros 

científicos nacionais e internacionais, em revistas da 

área da Museologia e sob a forma de exposições, tendo 

colaborado, por exemplo, em Edifícios e Vestígios (cura-

doria de Inês Moreira, Guimarães 2012), Cuidados Inten-

sivos (conceção de Joclécio Azevedo, Circular Festival, 

Vila do Conde, 2013) e Technical Unconscious (curado-

ria de Inês Moreira, Cooperativa dos Pedreiros-Porto, 

2014).

Nasceu em Viseu. O seu percurso académico focou-se 

na imagem. Em 2008, licencia-se em Artes Plásticas 

e Multimédia pela Escola Superior de Educação e de 

Viseu. Nos anos seguintes vence vários prémios de fo-

tografia e vídeo. Realiza mais de três dezenas de ex-

posições de ilustração, levando as suas obras a várias 

cidades do país. O seu trabalho fotográfico é publicado 

em revistas como a Atual, Ípsilon, O Mundo da Fotografia 

Digital, Público, entre outros.

Está envolvido na publicação de edições independen-

tes, trabalha como designer gráfico e ilustrador para 

várias entidades, faz teatro e coorganiza uma mostra 

de curtas-metragens quinzenal em Viseu.

Em 2012, esteve presente nos Jardins Efémeros, com a 

instalação Resiliências, na Funerária D. Duarte, em Vi-

seu; participou na Exposição Andante, projeto Amarelo 

Silvestre - Projeto Património/Empório, com duas peças 

inspiradas na obra de Fernando Lemos; venceu o con-

curso fotográfico Feira de S. Mateus, na modalidade a 

preto e branco.

Venceu na categoria de melhor curta metragem experi-

mental, no Festival Vistacurta’13, com Nada[anda].

Fez parte do grupo vencedor Paramonte, no 48h Short-

media – Concurso de curtas-metragens 2013, como 

argumentista e atriz, com a curta-metragem A Corda 

- menção honrosa no Festival Vistacurta’14.

Venceu a 5ª Maratona Fotográfica Fnac Viseu (2013). 

Tem trabalhado no design de peças e outros projetos, 

com várias entidades, assim como em ilustração. Mais 

informações: www.anaseiadematos.com. 

SUSANA MEDINA | consultoria museológica

LUÍS BELO | fotografia e vídeo
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Iniciou a sua formação teatral no TEUC (Teatro dos Es-

tudantes da Universidade de Coimbra), enquanto aluno 

da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica da Uni-

versidade de Coimbra.

Concebeu o Desenho de Luz para mais de 80 espetácu-

los de teatro, dança, ópera e música, trabalhando com 

encenadores, coreógrafos, músicos e maestros como: 

Rogério de Carvalho, Manuel Sardinha, Ricardo Pais, 

António Jorge, Carlos do Rosário, Gastão Cruz, Paula 

Rocha, Miguel Guilherme, Natália Luiza, Ana Tamen, 

Elsa Valentim, António Durães, José Carretas, Paulo 

Filipe, João Grosso, José Neves, Rui Madeira, Miguel 

Loureiro, Carla Bolito, Rafaela Santos, José Wallens-

tein, Luís Osório, Francisco Alves, Cristina Carvalhal, 

Rita Calçada Bastos, Joana Providência, Vera Mantero, 

Rui Lopes Graça, Vânia Gala, Vitalina Sousa, Nuno Re-

belo, Albrecht Loops, Luísa Amaro, John Mauceri, João 

Paulo Santos e Stefan Asbury.

Foi Chefe de Gabinete Técnico do Teatro Académico de 

Gil Vicente (Coimbra), Diretor Técnico do Teatro Nacio-

nal de S. João (Porto) e da Coimbra Capital Nacional da 

Cultura (2003).

Lecionou no Ensino Secundário. Dirigiu cursos para 

o Programa FOCO (formação contínua de professo-

res), Companhias de Teatro e Escolas Profissionais. 

Foi professor da disciplina de iluminação na Academia 

Contemporânea do Espetáculo do Porto, onde ainda 

leciona pontualmente, e participou como desenhador 

de Luz em espetáculos dos alunos finalistas da Escola 

Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

Licenciado e pós-graduado em Design pela Faculdade 

de Arquitetura de Lisboa, o seu trabalho vai do Design 

Industrial à Cenografia, passando pelo Design de Expo-

sições e de Comunicação. 

É Diretor Criativo na área de Design de Equipamento e 

Ambientes na Brandia Central. 

Na Cenografia tem colaborado com Carla Bolito, Rafae-

la Santos ou Tiago Guedes. Como designer de espaços 

trabalhou para a Experimentadesign, Moda Lisboa e Mi-

guel Vieira Batista. Tem peças editadas pela Desigwise, 

Osvaldo Matos e EfeitoD. 

O seu trabalho tem sido apresentado em diversas expo-

sições, nacional e internacionalmente. 

É docente nos cursos de Design de Ambientes e de Tea-

tro na ESAD das Caldas da Rainha.

Encontra-se a desenvolver funções de produção execu-

tiva na Amarelo Silvestre, desde de setembro de 2014.

Licenciada em Marketing pelo Instituto Politécnico da 

Guarda – Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

Entre 2005 e 2012, na Câmara Municipal de Nelas, 

promoveu a elaboração de material de divulgação da 

Autarquia/Biblioteca Municipal (brochuras, marcado-

res, cartazes para exposições, flyer, certificados, en-

tre outros); a elaboração de Press Book; a elaboração/

atualização da página Web da Câmara, tradução dos 

conteúdos da mesma página (Português/Espanhol) e 

atualização da página Web da Biblioteca; a elaboração 

de Estudos Estatísticos de apoio à gestão de Municí-

pio; e o atendimento e apoio aos Utentes/Munícipes. 

Participou no processo de Certificação de Qualidade da 

Autarquia; colaborou com o Gabinete de Comunicação 

e Relações Públicas e nos eventos promovidos pela Câ-

mara/Biblioteca.  

JORGE RIBEIRO | desenho de luz

HENRIQUE RALHETA | espaço cénico 

PAULA TREPADO | produção executiva
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Este espetáculo não é a ilustração de um filme. Neste 

dueto, os intérpretes dialogam com imagens, imagens 

com passado mas futuro incerto. Imagens que se vão 

habitando de gente, de vida, de vivências de histórias 

suspensas. Imagens que caminham para o dueto da 

maçã e do ovo, que sugere a elevação do amor. 

Amor que se torna possessivo, exigente, dependente, 

desesperado, exaltado, sufocante. Amor que derrapa 

nos fantasmas da negritude da alma, da hiperativida-

de como forma de exorcizar! Amor, imagem entre o 

tempo que se arrasta rodopiando sobre si próprio e o 

dueto que de tanto querer voar se amarra ao chão de 

si próprio.

DANÇA

22 ABR

CECI N’EST PAS UN FILM - DUETO PARA MAÇÃ E OVO
de PAULO RIBEIRO

sex 21h30 | 60 min. | m/ 6 anos 

Entrada gratuita

©
 T

om
ás

 P
er

ei
ra

Autoria, coreografia 

e espaço cénico Paulo Ribeiro

Colaboração Cine Clube de Viseu  

Seleção de filmes Cine Clube de Viseu 

Interpretação Ana Jezabel e João Cardoso 

Assistente de produção e técnica

 Tomás Pereira 

Produção Companhia Paulo Ribeiro

Projeto apoiado no âmbito do 

programa Viseu Terceiro

ANT-

ESTREIA
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Natural de Lisboa, foi em várias companhias belgas e 

francesas que fez carreira como bailarino, até que os 

seus passos conduziram-no à criação coreográfica. 

A estreia enquanto coreógrafo deu-se em 1984, em Pa-

ris, no âmbito da companhia Stridanse, da qual foi co-

fundador e que o levou à participação em diversos con-

cursos naquela cidade, obtendo, logo no ano da estreia 

como criador, o Prémio de Humor e no ano seguinte, 

em 1985, o 2º na qualidade de Dança Contemporânea, 

ambos no Concurso Volinine. 

De regresso a Portugal, em 1988, começou por cola-

borar com a Companhia de Dança de Lisboa e com o 

Ballet Gulbenkian, para os quais criou, respetivamente, 

Taquicardia (Prémio Revelação do jornal Sete, em 1988) 

e Ad Vitam. Com o solo Modo de Utilização, interpretado 

por si próprio, representou Portugal no Festival Europá-

lia 91, em Bruxelas. 

A sua carreira de coreógrafo ganhou maior relevo in-

ternacionalmente a partir de 1991, com a criação de 

obras para companhias de renome: Nederlands Dans 

Theater II (Encantados de servi-lo e Waiting for Volúpia), 

Nederlands Dans Theater III (New Age); Grand Théâtre 

de Genève (Une Histoire de Passion); Centre Chorégra-

phique de Nevers, Bourgogne (Le Cygne Renversé); Bal-

let de Lorraine (White Feeling e Organic Beat). Para o 

Ballet Gulbenkian, criou ainda: Percursos Oscilantes, 

Inquilinos, Quatro Árias de Ópera, Comédia Off -1, White 

e Organic Beat. 

Entretanto, em 1994 o criador foi galardoado com o 

Prémio Acarte/Maria Madalena de Azeredo Perdigão pela 

obra Dançar Cabo Verde, encomenda de Lisboa 94 – Ca-

pital Europeia de Cultura, realizada conjuntamente com 

Clara Andermatt.

Em 1995, fundou a Companhia Paulo Ribeiro para a qual 

criou as obras: Sábado 2, Rumor de Deuses, Azul Esme-

ralda, Memórias de Pedra – Tempo Caído, Orock, Ao Vivo, 

Comédia Off -2, Tristes Europeus – Jouissez Sans Entra-

ves, Silicone Não, Memórias de um Sábado com rumores 

de azul, Malgré Nous, Nous Étions Là, Masculine, Femi-

nine, Maiorca, Paisagens – onde o negro é cor, Jim, Sem 

um tu não pode haver um eu e recentemente, A Festa (da 

insignificância). 

O trabalho com a companhia permitiu-lhe desenvolver 

a sua linguagem pessoal como coreógrafo. Em 1996, a 

obra Rumor de Deuses foi distinguida com os prémios 

de Circulação Nacional, atribuído pelo Instituto Portu-

guês do Bailado e da Dança e Circulação Internacional, 

atribuído pelo Centro Cultural de Courtrai, ambos no 

âmbito do concurso Mudanças 96. Esta obra foi ain-

da distinguida com o Prix d’Auteur, nos V Rencontres 

Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis 

(França), com o New Coreography Award, atribuído pelo 

Bonnie Bird Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha) e o Prix 

d’Interpretation Collective, concedido pela ADAMI (Fran-

ça). Em 2001, recebeu o Prémio Bordalo da Casa da Im-

prensa. 

Em 2009, a distinção Coreógrafo Contemporâneo, no 1º 

Portugal Dance Awards, e a do Público, no Dance Week 

Festival da Croácia. Em 2010, foi galardoado pela Socie-

dade Portuguesa de Autores com o Prémio de Melhor 

Coreografia para a peça Paisagens – onde o negro é cor. 

Em acumulação com o trabalho na companhia de au-

tor, Paulo Ribeiro foi Comissário do ciclo Dancem!, em 

1996 e 1997, no Teatro Nacional S. João. Desempenhou, 

entre 1998 e 2003, o cargo de Diretor-geral e de Pro-

gramação do Teatro Viriato/CRAE (Centro Regional das 

Artes do Espetáculo das Beiras), e foi ainda Comissá-

PAULO RIBEIRO | coreógrafo

BIOGRAFIAS
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Ana Jezabel nasceu em 1990, em Lisboa. Com 10 anos 

ingressou na Escola de Dança do Conservatório Nacio-

nal de Lisboa. Iniciou a licenciatura na Escola Superior 

de Teatro e Cinema, mas decidiu mais tarde dar início 

aos estudos em Dança Contemporânea na Escola Supe-

rior de Dança, onde frequentou o programa ERASMUS 

na Fontys Dance Academy em Tilburg, Holanda, na qual 

teve oportunidade de trabalhar com Eddy Becquart, 

Gabriella Maiorino e Hilde Elbers. Licenciou-se em 

2014. No último ano deu continuidade à sua formação 

profissional frequentando diversos workshops e aulas 

entre Portugal, Bélgica e Reino Unido, destacando bai-

larinos como David Zambrano, Jose Agudo, Meytal Bla-

naru, Rakesh Sukesh, Keren Rosenberg, Vita Osojnik, 

membros das Companhias Última Vez e Peeping Tom. 

Como experiência profissional participou em 2013 no 

festival Ao Gosto onde apresentou a sua cocriação com 

Duarte Valadares, Silent Mercy. Já em 2014, fez parte da 

criação da Companhia Instável como estagiária e intér-

prete da peça Free do coreógrafo sul-africano Gregory 

Maqoma, dançada no Teatro de Vila Real, interpretou It 

only feels real when it’s gone no Festival Imaginários e na 

Quinzena de Dança de Almada, e também a peça This is 

not a Defense Mechanism, de Rui Peixoto, no Cineteatro 

São João. Em 2015, trabalhou com Marco da Silva Fer-

reira interpretando um excerto da peça Hu(r)mano, com 

a Companhia Instável, fazendo parte do elenco da peça 

Cribles, da coreógrafa francesa Emmanuelle Huynh, 

apresentada no Auditório de Serralves, e iniciou ainda a 

sua cocriação com António Torres, Outro em mim que eu 

ignoro, cujo resultado da primeira residência foi apre-

sentado no EKA Palace e na Ocupação#1, mas que terá 

estreia oficial no Teatro da Garagem em abril de 2016. 

De momento encontra-se em estágio na Companhia 

Paulo Ribeiro e tem o prazer de fazer parte do elenco 

do espetáculo A Festa (da insignificância).

João Cardoso nasceu a 19 de setembro de 1992, em Lis-

boa. Iniciou os seus estudos em dança na academia de 

dança Balletvita. No ano de 2011 ingressou na Escola 

Superior de Dança, tendo trabalhado com Bárbara Gri-

gi, Amélia Bentes, Vitor Garcia e Pascal Mosselmans. 

Durante os seus estudos na ESD, participou ainda 

como bailarino no filme Les Grandes Ondes (à l’ouest), 

de Lionel Baier. No ano de 2014, concluiu os seus es-

tudos na Escola Superior de Dança e no mesmo ano 

desenvolveu a peça coreográfica Cúmplice Medo do En-

contro, juntamente com a companhia Plural, da Funda-

ção LIGA. Ainda em 2014, trabalhou na companhia Ins-

tável como estagiário. Em 2015, interpretou uma peça 

de Marco Ferreira para o festival de abertura da capital 

rio para a Dança em Coimbra 2003 – Capital Europeia da 

Cultura. 

Em 2006, regressaria ao Teatro Viriato, para reocupar 

o cargo de Diretor-geral e de Programação, isto após a 

extinção do Ballet Gulbenkian que dirigiu entre 2003 e 

2005, tendo nesse período recebido o Prémio Bordalo da 

Casa da Imprensa Portuguesa (2005) pelo trabalho de-

senvolvido com esta companhia. 

Em 2008, participou como coreógrafo na produção Evil 

Machines, de Terry Jones, para o Teatro Municipal de S. 

Luiz. Em 2010, coreografou o espetáculo Sombras, de 

Ricardo Pais. E, em 2011, criou Desafinado, para o grupo 

Dançar com a Diferença (Madeira), e ainda um quarteto 

para o espetáculo coletivo Uma Coisa em Forma de As-

sim, com a Companhia Nacional de Bailado, para a qual 

criou seguidamente Du Don de Soi, um espetáculo de 

noite inteira, sobre o cineasta Andrei Tarkovsky e Lídia 

em 2014. Coreografou La Valse, de Ravel para o filme de 

João Botelho. 

A preocupação pedagógica levou-o a ser o mentor es-

sencial na criação do Lugar Presente – escola de dan-

ça associada à Companhia. Para além da disciplina de 

contemporâneo muito focada numa qualidade técni-

ca específica, leciona regularmente Composição Co-

reográfica para finais de curso, para o Conservatório 

Nacional de Dança e ainda, no âmbito do mestrado de 

Criação Coreográfica Contemporânea, promovido pela 

Escola Superior de Dança.

ANA JEZABEL | intérprete

JOÃO CARDOSO |  intérprete
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do desporto em Loulé e em fevereiro do mesmo ano 

estreia a sua primeira peça, Stay Still, Stand Silent, no 

CCC das Caldas da Rainha. De momento encontra-se 

em estágio na Companhia Paulo Ribeiro e tem o pra-

zer de fazer parte do elenco do espetáculo A Festa (da 

insignificância).
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Em 1996, Vera Mantero, Clara Andermatt, João Fiadeiro e 

Paulo Ribeiro codirigiam, a convite de Jorge Salaviza, o 

projeto Quatro árias de ópera para o Ballet Gulbenkian. 

O desafio era simples: habitar um espaço cénico dese-

nhado pelo arquiteto Álvaro Siza, sob o ritmo de quatro 

árias de Callas. Vinte anos depois, a partir do desejo 

partilhado de se (re)encontrarem, o desafio não podia 

ser maior: serem dirigidos pelo jovem coreógrafo João 

dos Santos Martins, que nasceu na transição dos anos 

80 para os anos 90, na exata altura em que emergiu o 

movimento da Nova Dança Portuguesa. João dos San-

tos Martins tem dado atenção às questões da memó-

ria e do arquivo e tem refletido sobre a forma como a 

coreografia e a dança estabelecem padrões ideológicos. 

Com este desafio, o coreógrafo tem a tarefa de lhes 

perguntar se estão disponíveis para se colocarem em 

questão, desviando-se dos processos que cultivam e 

dominam. Reencontro será por tudo isso um evento 

único, raro e precioso, onde os corpos destes bailari-

nos-coreógrafos, todos na casa dos 50, serão convida-

dos a sair das suas zonas de conforto para se encon-

trarem na terra de ninguém e que, por isso mesmo, é 

de todos nós.

No âmbito deste Reencontro, será partilhado o projeto, 

sediado na FCSH da Uni. Nova de Lisboa, TKB: A Trans-

media Knowlegde-Base for Performing Arts, plataforma 

digital e interativa para as Artes Performativas.

DANÇA

30 ABR

REENCONTRO
com CLARA ANDERMATT, JOÃO FIADEIRO, PAULO RIBEIRO e VERA MANTERO

coreógrafo convidado JOÃO DOS SANTOS MARTINS

sáb 21h30 | 60 min. | m/ 12 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis

lotação limitada

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

local de apresentação Solar do Vinho do Dão

©
 D

R
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No âmbito do programa de comemoração dos 500 anos 

da Misericórdia de Viseu, a Orquestra Gulbenkian re-

gressa a Viseu com um concerto na Sé de Viseu. 

Uma oportunidade de conhecer o prestigiado trabalho 

deste coletivo, que surgiu em 1962, inicialmente cons-

tituído por 12 músicos e que conta, nos dias de hoje, 

com 66 instrumentistas. 

A Orquestra Gulbenkian interpreta um amplo reportó-

rio, desde o classicismo até à música contemporânea. 

Sendo uma referência musical em Portugal, esta or-

questra distinguiu-se também em muitas das prin-

cipais salas de concerto do mundo. Já aturam igual-

mente em diversas localidades do país, contribuindo 

desta forma para a descentralização do acesso à mú-

sica. 

MÚSICA

06 MAI

ORQUESTRA GULBENKIAN
direção PAUL MCCREESH 

75 min. c/ intervalo 

sex 21h30 | m/ 8 anos

Entrada gratuita (mediante aquisição de bilhete) 

local de apresentação Sé de Viseu  

©
 M
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PROGRAMA

Joly Braga Santos: 

Abertura Sinfónica n.º3

Mário Laginha (solista): 

Concerto para Piano e Orquestra

Intervalo

Ludwig van Beethoven: 

Sinfonia n.º5, em Dó menor, op. 67

Maestro Pedro Neves

Atividade programada no âmbito 

das comemorações dos 500 anos 

da Misericórdia de Viseu 
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Foi em 1962 que a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu 

estabelecer um agrupamento orquestral permanente, no 

início constituído apenas por doze elementos (Cordas e 

Baixo Contínuo), originalmente designada por Orquestra 

de Câmara Gulbenkian. Esta formação foi sendo progres-

sivamente alargada, contando hoje a Orquestra Gulbenkian 

(denominação adotada desde 1971) com um efetivo de ses-

senta e seis instrumentistas, que pode ser pontualmente 

expandido de acordo com as exigências dos programas 

executados.

Esta constituição, permite à Orquestra Gulbenkian a abor-

dagem interpretativa de um amplo repertório que abrange 

todo o período Clássico, uma parte significativa da literatura 

orquestral do século XIX e muita da música do século XX. 

Obras pertencentes ao repertório corrente das grandes for-

mações sinfónicas tradicionais, nomeadamente a produção 

orquestral de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Men-

delssohn ou Schumann, podem assim ser dadas pelaOr-

questra Gulbenkian em versões mais próximas dos efetivos 

orquestrais para que foram originalmente concebidas, no 

que respeita ao equilíbrio da respetiva arquitetura sonora 

interior. Em cada temporada, a Orquestra realiza uma série 

regular de concertos no Grande Auditório Gulbenkian, em 

Lisboa, em cujo âmbito tem tido ocasião de colaborar com 

alguns dos maiores nomes do mundo da música (maestros 

e solistas), atuando igualmente em diversas localidades do 

País, cumprindo desta forma uma significativa função des-

centralizadora.

No plano internacional, por sua vez, a Orquestra tem vindo 

a ampliar gradualmente a sua atividade, tendo até agora 

efetuado digressões na Europa, Ásia, África e Américas. 

Mais recentemente, apresentou-se no Festival Enescu (13 

de setembro de 2011) e visitou a Arménia pela primeira 

vez, onde tocou dois concertos em Yerevan (15 e 16 de se-

tembro de 2011), em ambas as ocasiões sob a direção do 

maestro Lawrence Foster. Em julho de 2013, apresentou-

-se no Festival Kissingen Sömmer (Alemanha) com o maes-

tro Lawrence Foster e em outubro realizou uma digressão 

à China com concertos em Macau, Cantão e Pequim, sob a 

direção de Paul McCreesh.

No plano discográfico, o nome da Orquestra Gulbenkian 

encontra-se associado às editoras Philips, Deutsche Gram-

mophon, Hyperion, Teldec, Erato, Adès, Nimbus, Lyrinx, 

Naïve e Pentatone, entre outras, tendo esta sua atividade 

sido distinguida desde muito cedo com diversos prémios 

internacionais de grande prestígio.

Entre os últimos projetos discográficos, refira-se a primei-

ra gravação mundial do Requiem de Salieri e um registo 

com obras de Ligeti, Kodály e Bartók, e uma nova cola-

boração com a pianista Sa Chen editada em 2012, e mais 

recentemente uma gravação com a violinista Arabella 

Steinbacher editada já em 2013, todas elas sob a direção 

do Maestro Lawrence Foster e para a Pentatone. A Orques-

tra Gulbenkian lançou um disco dedicado ao público juve-

nil – Pedro e o Lobo, de Prokofiev, O Carnaval dos Animais, 

de Saint Saëns e Guia da Orquestra para Jovens, de Britten 

–, sob a direção de Joana Carneiro, editado em 2011. Como 

parte das comemorações do seu 50.º aniversário, a Orques-

tra Gulbenkian gravou três CDs onde atuam como solistas 

instrumentistas da orquestra, sob a direção de Lawrence 

Foster, Joana Carneiro e Pedro Neves. As comemorações 

da data foram celebradas ao longo da temporada 2012-2013 

e incluíram muitas outras iniciativas, incluindo concertos 

especiais e uma exposição.

O Maestro Lawrence Foster foi responsável pela direção 

artística do agrupamento entre 2002-2003 e 2012-2013, acu-

mulando as funções de Maestro Titular. Claudio Scimone, 

que ocupou este último cargo entre 1979 e 1986, foi no-

meado em 1987 Maestro Honorário. Joana Carneiro detêm 

o títulos de Maestrina Convidada desde as temporadas de 

2006-2007 e Susanna Mälkki foi nomeada Maestrina Con-

vidada Principal, começando a exercer estas funções em 

2013-2014. Paul McCreesh foi nomeado Maestro Principal 

da Orquestra Gulbenkian a partir de 2013-2014.

SOBRE ORQUESTRA GULBENKIAN
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Em 2011, tive a oportunidade de participar, em contex-

to pedagógico, na reinterpretação da peça Continuous 

Project Altered Daily (1970) de Yvonne Rainer, a partir de 

arquivos disponíveis e testemunhos de artistas. Nesse 

momento, surgiram tensões de trabalho que viriam a 

materializar-se na peça em si: um processo de trabalho 

transformado em experiência estética que reivindicava 

o labor coreográfico enquanto produto artístico. Esta-

va literalmente em causa a forma como um grupo de 

indivíduos interagia e negociava um conjunto de ações 

entre si, num processo que tanto era naturalizado quan-

to induzido coreograficamente. Neste projeto, continua-

do, damos seguimento a esta “ideia” de coreografia 

enquanto tecnologia que verifica, ativa e transforma 

relações entre indivíduos. Recorrendo a objetos da his-

tória da dança, aos seus contextos e ideologias, e à sua 

relação com música, procurámos rever e operar sobre 

a forma como a coreografia e a dança estabelecem pa-

drões ideológicos que fixam ou colocam em questão os 

regimes éticos e estéticos dominantes.

João dos Santos Martins

DANÇA

07 MAI

PROJETO CONTINUADO (2015)
de JOÃO DOS SANTOS MARTINS

sáb 21h30 | 135 min. | m/ 12 anos

preço único 73 // descontos não aplicáveis

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 D

R

De João dos Santos Martins

Em colaboração com Ana Rita Teodoro, Clarissa 

Sacchelli, Daniel Pizamiglio, Filipe Pereira 

e Sabine Macher

Piano Simão Costa

Luzes em colaboração com Ricardo Campos 

Produção e difusão Circular Associação Cultural

Coprodução Culturgest, C. C. Vila Flor, CCN de Mon-

tpellier Languedoc-Roussillon no contexto do projeto 

Life Long Burning subsidiado pelo programa Cultura 

da União Europeia Residências artísticas CCN de 

Montpellier Languedoc-Roussillon, Centro de Criação 

de Candoso, EIRA, Musibéria e O Espaço do Tempo 

Apoios Teatro Sá da Bandeira e C.M. Santarém
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A citação no contexto de um espetáculo funciona, quase sempre, como uma homenagem declarada a uma obra ou a um 

criador que tenha sido determinante na caminhada de quem ocupa o palco.

Mas não é habitual que seja o próprio motor do espetáculo, como acontece com Projeto Continuado, uma peça de João dos 

Santos Martins aclamada aquando da sua recente estreia no GUIdance, Festival Internacional de Dança Contemporânea de 

Guimarães (...).

Não se trata, no entanto, de um encadeamento avulso e desarticulado de citações várias. Se no movimento dos seis intérpre-

tes se poderão descobrir coreografias, exercícios e partituras de dança recolhidas de Doris Humphrey, Loïe Fuller, Yvonne 

Rainer, Simone Forti, Martha Graham, Trisha Brown e Jane Fonda, entre outros, é porque a citação existe como forma de 

ter presente que há seis bailarinos em cena a experimentarem gestos que não são originalmente seus, mas dos quais se 

apropriam diante do público.

Gonçalo Frota, in jornal Público

Nasceu em 1989 em Santarém. Estudou dança e coreo-

grafia em várias instituições na Europa. Trabalha como 

coreógrafo e intérprete desde 2008, combinando o seu 

trabalho de autor com múltiplas colaborações. Das 

suas peças mais recentes contam Le Sacre du Printemps 

(2013) em colaboração com Min Kyoung Lee e Masterpie-

ce (2014). Colaborou ainda em Tropa Fandanga (2014) do 

Teatro Praga e Retrospetiva por Xavier Le Roy (2012-2014). 

É atualmente intérprete na peça Monument 0 (Haunted by 

wars 1913-2013) de Eszter Salamon e prepara uma nova 

peça juntamente com Cyriaque Villemaux, Autointitulado.

Mestra em Dança, Criação e Performance pelo CNDC 

de Angers e a Universidade Paris 8, desenvolveu como 

pesquisa a criação de uma Anatomia Delirante. O butoh 

de Tatsumi Hijikata tem sido uma das áreas de maior 

investimento artístico, tendo recentemente recebido 

uma bolsa de Aperfeiçoamento artístico da Fundação 

Calouste Gulbenkian para voltar ao Japão. Estudou o 

corpo através das disciplinas de anatomia, paleontologia 

e filosofia no c.e.m. com Sofia Neuparth, e o Chi Kung na 

Escola de Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa. Criou 

as peças MelTe, Orifice Paradis, Rêve d’Intestin, Assombro 

e Fantôme Méchant. Colabora com diferentes artistas em 

projetos pontuais.

JOÃO DOS SANTOS MARTINS

ANA RITA TEODORO

A IMPRENSA SOBRE PROJETO CONTINUADO

BIOGRAFIAS
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É coreógrafa e dançarina, residente em São Paulo, Bra-

sil. Como intérprete, trabalhou em companhias de dança 

e com diferentes coreógrafos. Recentemente atuou em 

trabalhos de Tino Sehgal (Kiss) e Eszter Salamon (Re-

production). Criou Sem título (2011), Performance (2012), 

Isso é uma habitação (2013) e Isso não é um espetáculo 

(2013/2014, em parceria com Cláudia Müller).

Nasceu em Fortaleza (Brasil) e trabalha em dança con-

temporânea desde 2008. Foi cocriador do espetáculo 

Cavalos, apresentado no Festival Panorama (2010, Rio 

de Janeiro). Desde 2012 vive em Lisboa e colabora des-

de então com João Fiadeiro e o Atelier RE.AL. Do seu 

trabalho como intérprete destaca-se a participação no 

espetáculo de Cláudia Dias Nem tudo o que fazemos tem 

de ser dito, nem tudo o que dizemos tem de ser feito (2012, 

Lisboa), e colaborações com Andréa Bardawil, Cristina 

Maldonado e João dos Santos Martins.

É licenciado em dança pela E.S.D. do Instituto Politéc-

nico de Lisboa. Em 2012 concluiu o P.E.P.C.C. ministrado 

pelo Fórum Dança. Trabalhou como intérprete com Sofia 

Dias & Vítor Roriz, Martine Pisani, Inês Jacques, Félix 

Ruckert, Tiago Guedes, Tânia Carvalho e com a Trisha 

Brown Dance Company. Como criador destaca as peças 

HALE-estudo para um organismo artificial (2012), uma co-

laboração com Aleksandra Osowicz, Helena Ramírez, 

Inês Campos e Matthieu Ehrlacher e O que fica do que 

passa (2013), em colaboração com Teresa Silva.

Começou a trabalhar como técnico de luz em 1998 no 

Teatro Camões sob direção de Orlando Worm. De 1999 a 

2002, trabalhou nos Recreios da Amadora e D. João V e, 

desde então, é técnico residente no Teatro Municipal S. 

Luiz. Paralelamente, assistiu Pedro Domingos em tra-

balhos dos Artistas Unidos e, desde 2011, assiste regu-

larmente Daniel Worm D’Assumpção em apresentações 

de Patrícia Portela, Teatro Praga e John Romão. Foi ain-

da desenhador de luz em projetos de Frederico Corado, 

Carlos Tê, António Gonçalves. 

Nascida na Alemanha Ocidental, Sabine Macher é baila-

rina, escritora e fotógrafa, residente em Paris, França. 

Ela concebe projetos em que reforça as condições mí-

nimas das artes performativas: um encontro no mesmo 

tempo e lugar por um período limitado, a fim de emitir e 

receber o que pode ser visto ou ouvido. Como bailarina 

tem trabalhado com uma ampla gama de coreógrafos 

franceses e diretores de teatro como Georges Appaix, 

Eleonore Didier, Mickaël Phélippeau, Xavier Leroy e Ro-

bert Cantarella.

Nasceu em 1979. Vive e trabalha em Lisboa. É compo-

sitor, pianista e criador de instrumentos/objetos/código 

informático. Dos trabalhos mais recentes destacam-se 

o π_ANO PRE·CAU·TION PER·CU·SSION ON SHORT CIR-

CUIT para piano solo e as esculturas sonoras interativas 

C_vib. Tem colaborado com artistas de diversas áreas e 

práticas. O seu trabalho foi apresentado em Portugal, 

Espanha, França, Bélgica, Polónia, Holanda, Reino Uni-

do, Grécia, Itália e Brasil.

CLARISSA SACCHELLI

DANIEL PIZAMIGLIO

FILIPE PEREIRA

RICARDO CAMPOS

SABINE MACHER

SIMÃO COSTA
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Depois da experiência de Visitas Dançadas, com qua-

se três anos de intervalo, Leonor Barata regressa ao 

Museu Nacional Grão Vasco para o revisitar, para o 

observar de novo e voltar aos mesmos lugares, com 

novos olhos e novos gestos, na certeza de encontrar 

diferentes sensações e sentidos. Para a bailarina e co-

reógrafa, o MNGV merece, assim, uma nova proposta, 

na qual, de forma não tradicional e não formal, levante 

novas questões sobre a sua coleção permanente. 

Habitá-la, comentá-la, espantando-se sempre com 

aquilo que esta transmite. Recorrendo à dança e ao 

discurso dramatúrgico, e com a cumplicidade da ar-

tista multidisciplinar Patrícia Portela, Leonor Barata 

propõe uma nova viagem.

PERFORMANCE

11 a 31 MAI

REVISITAR
de LEONOR BARATA e PATRÍCIA PORTELA

50 min. aprox. | m/ 8 anos

11 MAI qua 17h30 // 12 e 19 MAI qui 21h30 // 26 MAI qui 16h30

lotação 25 participantes /sessão | preço único 43 // descontos não aplicáveis

50 min. aprox. | grupos escolares m/ 10 anos

12 e 19 MAI qui 11h30 // 13 MAI sex 11h30 e 15h30 // 20 e 27 MAI sex 10h30 // 24 e 31 MAI ter 15h00 

lotação 1 turma /sessão | preço único 1,503

local de apresentação Museu Nacional Grão Vasco

©
 D

R

Atividade programada no âmbito

das comemorações do centenário da 

fundação do Museu Nacional Grão Vasco
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Texto satírico de enorme subtileza e inegável apuro 

formal, O Misantropo (1666) é uma análise impiedosa 

da sociedade e das suas regras que se mantém sur-

preendentemente atual, expondo diferentes relações 

de poder e jogos de enganos, numa oscilação cons-

tante entre a sinceridade e a hipocrisia, entre a atra-

ção e a repulsa pelas convenções. 

Integrado no ciclo Grande Teatro do Mundo, O Misantro-

po é uma grande comédia de Molière, em mais uma in-

cursão do Ao Cabo Teatro no teatro clássico francês. A 

encenação conta com uma nova tradução, por parte de 

Alexandra Moreira da Silva, que tem como pressuposto 

o respeito formal pelo texto original, mas procurando 

uma nova compreensão da carga performativa e sim-

bólica gerada pelo texto.

TEATRO

20 e 21 MAI

O MISANTROPO
de MOLIÈRE | encenação NUNO CARDOSO

sex e sáb 21h30 | duração a definir | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 D

R

Texto Molière (1622-1673)

Encenação Nuno Cardoso

Tradução Alexandra Moreira da Silva

Elenco Afonso Santos, António Parra, 

Carolina Amaral, Joana Carvalho, Luís Araújo, Mário San-

tos, Micaela Cardoso, Pedro Frias e Rodrigo Santos

Assistência de encenação Ana Luena

Cenografia F. Ribeiro

Desenho de Luz José Álvaro Correia

Direção de produção Pedro Jordão

Produção executiva Alexandra Novo

Coprodução Teatro Nacional São João, 

São Luiz Teatro Municipal, 

Centro Cultural Vila Flor e Teatro Viriato

Apoios 

CACE Cultural do Porto e Anjos Urbanos
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Com direção artística de Nuno Cardoso, busca sistema-

ticamente nos repertórios clássico e contemporâneo a 

matéria poética que alimenta uma ideia de teatro como 

máquina de interpretação e reescrita do presente. A 

cada novo projeto, mobiliza uma equipa coerente no 

exercício de um modelo de criação que constrói uni-

versos significantes através do enfrentamento contínuo 

de saberes e linguagens teatrais. Nos últimos anos, 

visitou recorrentemente a obra de Tchékhov (Plató-

nov, 2008; A Gaivota; 2010; As Três Irmãs, 2011) e a de 

Shakespeare (Ricardo II, 2007; Medida por Medida, 2012; 

Coriolano, 2014) e viajou por Tennessee Williams (Jar-

dim Zoológico de Cristal, 2009), Eugene O’Neill (Desejo 

sob os Ulmeiros, 2011), Friedrich Dürrenmatt (A Visita da 

Velha Senhora, 2013), Sófocles (Ájax, 2014), Lars Norén 

(Demónios, 2014) e Jean Racine (Britânico, 2015).

Trabalha igualmente outras formas de relação entre 

gesto teatral e os seus públicos, entre profissionais e 

não profissionais, de que são exemplo Porto São Bento 

(TeCA, 2013) e Arquipélago (Ilha da Bela Vista, 2014, e 

Matadouro Municipal do Porto, 2015).

Iniciou o seu percurso teatral no CITAC. Como ator, 

destacam-se Um Processo, a partir de Franz Kafka, 

O Subterrâneo, de Fiodor Dostoiévski, Gato e Rato, de 

Gregory Motton, Na Solidão dos Campos de Algodão, de 

Bernard-Marie Koltès, Projeto X.2 – A Mordaça, de Eric-

Emmanuel Schmitt, Gretchen, a partir de Urfaust de 

Goethe, Otelo, de William Shakespeare, Querido Monstro, 

de Javier Tomeo, Filho da Europa, a partir de Peter Handke 

e T3+1, a partir de Anton Tchekov. Foi um dos fundadores 

do coletivo Visões Úteis, onde encenou As Aventuras de 

João Sem Medo, a partir da obra homónima de José 

Gomes Ferreira, Casa de Mulheres, de D. Maraini, e Porto 

Monocromático. De 1998 a 2003, foi Diretor Artístico do 

ANCA. No TNSJ, assumiu a Direção Artística do TeCa 

entre 2003 e 2007. Como criador residente no TNSJ 

encenou Pas-de-Cinq + 1, de Mauricio Kagel, O Despertar 

da primavera, de Frank Wedekind, Woyzeck, de Georg 

Büchner, e Plasticina, de Vassili Sigarev. O seu percurso 

inclui ainda as encenações de Ricardo II, de William 

Shakespeare, R2, a partir de Shakespeare, Boneca, a 

partir de Henrik Ibsen, Platónov, de Anton Tchekov, A Boa 

Alma de Sechuan, de Bertolt Brecht, Love and Marriage, a 

partir de Ibsen, e Jornada para a Noite, de Eugene O’Neill. 

Para o Ao Cabo Teatro encenou Antes dos Lagartos, de 

Pedro Eiras, Purificados, de Sarah Kane, Valparaíso, de 

Don DeLillo, Parasitas, de Marius von Mayenburg, Jardim 

Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams, A Gaivota, de 

Anton Tchekov, As Três Irmãs, de Anton Tchekov, Desejo 

sob os Ulmeiros, de Eugene O´Neill, Medida por Medida, 

de William Shakespeare, Porto S. Bento, criação coletiva, 

A Visita da Velha Senhora, de Friedrich Dürrenmatt, 

Class Enemy, de Nigel Williams, Coriolano, de William 

Shakespeare, Demónios, de Lars Norén, Britânico, de 

Jean Racine, e Arquipélago, criação coletiva. Assumiu 

desde 2002 a direção artística do Ao Cabo Teatro.

AO CABO TEATRO

NUNO CARDOSO

BIOGRAFIAS
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Tal como o Teatro, uma leitura encenada é uma porta 

de entrada no território inesgotável da imaginação e 

da brincadeira, sobretudo na infância, momento em 

que a capacidade de espanto e a vontade de descober-

ta permanece intacta. 

Nas leituras encenadas de Boca Aberta, pretende-se 

dar a conhecer textos, lançar questões, jogos e desa-

fios que visam não só estimular a imaginação, mas, 

sobretudo despertar a curiosidade perante a palavra. 

Os textos a apresentar integram o Plano Nacional de 

Leitura, clássicos da literatura e obras de autores por-

tugueses e estrangeiros de vários géneros.

LEITURAS ENCENADAS

27 e 28 MAI 

BOCA ABERTA
conceção e seleção de textos INÊS FONSECA SANTOS e MARIA JOÃO CRUZ

encenação CATARINA REQUEIJO

27 MAI / ISTO É MESMO UM BICHO?  +  ISTO É SOBRE O QUÊ?

28 MAI / ISTO NÃO EXISTE!  +  ISTO NÃO ACABA?

PROGRAMA COMPLETO E DETALHADO NA PÁGINA SEGUINTE

©
 D

R

Projeto criado em 2015 no âmbito da 

parceria entre o TNDM II e a Câmara 

Municipal de Lisboa
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27 MAI
sex 14h30 | 25 + 25 min. aprox. | lotação 40 participantes/ sessão | grupos escolares entre os 3 e os 6 anos | preço único 1,503

ISTO É MESMO UM BICHO?
a partir de textos de Davide Cali, Isabel Minhós Martins, Leo Lionni, Maurice Sendak, Ramón Gómez de la Serna e Shaun Tan

Um jardim zoológico que se constrói com a imaginação e com o corpo. Basta vestir o fato de treino e seguir os movimentos e 

as ordens destes bichos que fazem tropelias como gente. 

ISTO É SOBRE O QUÊ?
a partir de textos de Adélia Carvalho, Álvaro Magalhães, Daniil Harms, João Paulo Cotrim, Jorge Sousa Braga, Lemony Sni-

cket, Manuel António Pina, Pinto & Chinto e Rita Taborda Duarte

Os escaravelhos sabem muitas histórias. E há um que sabe mais histórias do que todas as outras criaturas do universo. É ele 

o guia deste passeio por histórias que não param quietas. Porque querem ser sobre tudo. E sobre nada. 

conceção, seleção de textos e dramaturgia Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz encenação Catarina Requeijo · intérpretes Ana Tang, Sandra Pereira 

e Victor Yovani

28 MAI
sáb 14h30 | 25 + 25 min. aprox. | lotação 40 participantes/ sessão | público-alvo Famílias (c/ crianças dos 3 e os 6 anos) | preço único 2,503 

ISTO NÃO EXISTE!
a partir de textos de Afonso Cruz, Álvaro Magalhães, Catarina Sobral, Manuel António Pina e Oliver Jeffers 

Dois pensamentos não sabem o que pensar. Um tem os pés assentes no chão, o outro anda de pernas para o ar. Passam o 

tempo numa grande discussão sobre coisas só possíveis para quem tem muita imaginação.

ISTO NÃO ACABA?
a partir de textos de A. A. Milne, Álvaro Magalhães, Carla Maia de Almeida, Carmen Chica e Manuel Marsol, Isabel Minhós 

Martins, Kazumi Yumoto, Lewis Carroll, Manuel António Pina e Shaun Tan

O tempo nunca se cansa de passar. Mesmo quando obriga a que se espere por ele ou por aquilo que pode trazer — e levar. 

Esta é uma viagem a bordo de uma máquina do tempo, em que os relógios trocam as voltas aos minutos, às horas, aos dias...

conceção, seleção de textos e dramaturgia Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz encenação Catarina Requeijo · intérpretes Ana Água e Ana Valente (Isto não 

existe!), Marco Mendonça (Isto não acaba?)

PROGRAMA LEITURAS ENCENADAS 
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Nasceu em Aveiro em 1994. Em 2012, completou o Cur-

so Profissional de Interpretação pelo Conservatório da 

Jobra e, em 2015, a Licenciatura em Teatro no ramo 

de Atores da Escola Superior de Teatro e Cinema. Pro-

fissionalmente, estreou-se na peça Os Avôs, de Rory 

Mullarkey, encenada por Victor Valente, em 2012.  No 

mesmo ano participou no espetáculo Joane, da com-

panhia Voadora e, em 2013 na peça O Solário, de Fer-

nando Augusto, encenada por Tiago da Cruz. Em 2015, 

fez parte do elenco de Peça romântica para um teatro 

fechado, de Tiago Rodrigues, numa encenação coletiva 

independente. Também foi atriz em algumas curtas-

-metragens.

Nasceu em Macau em 1991 e reside em Portugal des-

de 1998. Licenciada em Relações Internacionais pelo 

ISCSP. Pertenceu ao grupo de teatro da Universidade 

Técnica de Lisboa. Frequenta a licenciatura em Teatro 

na Escola Superior de Teatro e Cinema. O espetáculo 

final de curso (Bilingue, de Pedro Zegre Penim e José 

Maria Vieira Mendes) fez-se no âmbito do Projeto NÓS 

– Território (es)cénico Portugal Galicia. Colaborou com o 

Teatro da Garagem e com os Lisbon Players. Trabalhou 

em produções de cinema independente e está atual-

mente a desenvolver um projeto de mockumentary so-

bre uma banda musical pop.

Em Portugal desde 2007, é licenciado em teatro, de 

Atores, pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Es-

treou-se em 2013, com The Lisbon Players. Integrou os 

espetáculos Rapsódia Batman e II – A Mentira, de João 

Pedro Mamede, com o grupo Os Possessos e Os Acon-

tecimentos, encenado por António Simão, nos Artistas 

Unidos. Participou no filme O Grande Circo Místico, de 

Cacá Diegues e integrou o elenco principal de Menos 

Emergências, de Ricardo Neves-Neves.

Nasceu no Porto, onde concluiu a Licenciatura em En-

fermagem e iniciou a formação em teatro. Frequenta o 

último ano da Licenciatura em Teatro – Ramo de Ato-

res da ESTC. Em termos de formação, fez oficinas com 

João Brites, Miguel Seabra, Peter Michael Dietz, entre 

outros. Destaca os trabalhos com Tiago Nobre (A Im-

portância de Enquadrar), Sergi Faustino (Nutritivo-Fes-

tival Citemor 2013), Luis Miguel Cintra (Ilusão), Paulo 

Sousa Costa (Poesia em Pessoa), Bruno Bravo –Primei-

ros Sintomas (O Retrato de Dorian Gray, Absurdidades, 

Cyrano de Bergerac), Mariana Ferreira (Musgo e Urze) e 

Alex Cassal (Tornados).

ANA VALENTE | intérprete

ANA TANG| intérprete

MARCO MENDONÇA | intérprete

SANDRA PEREIRA | intérprete

BIOGRAFIAS
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Nasceu em Caracas em 1991 e reside em Portugal des-

de 1999. Em 2011, concluiu o Curso Profissional de Ar-

tes do Espetáculo-Interpretação no Conservatório da 

Madeira. Integrou a temporada de 2012-2013 do Teatro 

Experimental do Funchal, onde se estreou profissional-

mente. Em 2015, terminou a Licenciatura em Teatro – 

Ramo de Atores pela ESTC. Apresentou recentemente 

o espetáculo final de curso, Tornados, no Maria Matos, 

com direção de Alex Cassal e Felipe Rocha. Ao longo do 

seu percurso profissional e académico trabalhou com 

criadores como Álvaro Correia, António Pires, Bruno 

Bravo, Élvio Camacho, Eduardo Luíz, Francisco Salga-

do, Jean Paul Bucchieri, Mariana Ferreira, R. Kot-Ko-

tecki. Encontra-se a estagiar no TMDM II, integrando 

a temporada 2015-2016. Depois disso está entregue às 

feras.

VICTOR YOVANI | intérprete
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O encenador e diretor Artístico do Teatro D. Maria II, 

Tiago Rodrigues, embarcou no desafio de reescrever 

três tragédias gregas a partir da leitura de Eurípe-

des, Sófocles e Ésquilo. Três espetáculos diferentes 

criados com a urgência do nosso tempo, em diálogo 

com o reportório da tragédia grega, já tão distante 

mas infalivelmente atual. 

Estacionados na cidade de Áulis, à espera que o vento 

favorável lhes permita navegar para Troia e resgatar 

Helena, os gregos são surpreendidos por um terrível 

oráculo: Agamémnon, rei de Argos, teria que sacrifi-

car a sua filha Ifigénia para que se voltasse a sentir o 

sopro capaz de mover as velas. Na reescrita de Tiago 

Rodrigues do texto de Eurípides, é pelas ondas da sua 

própria memória que vogam as personagens na ten-

tativa de contar a história. Alguém se lembra do que 

estava a acontecer em Áulis quando tudo começa?

TEATRO

26 MAI

IFIGÉNIA
de TIAGO RODRIGUES

qui 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

// descontos não aplicáveis no preço especial*  
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PREÇO 
ESPECIAL

 203*

3 espetáculos

Texto e encenação Tiago Rodrigues 

Com Ana Tang, Ana Valente, 

Flávia Gusmão, Isabel Abreu, João Grosso, 

José Neves, Lúcia Maria, 

Marco Mendonça, Maria Amélia Matta, 

Miguel Borges e Sandra Pereira

Música original Gabriel Ferrandini 

Produção TNDM II

Coprodução Teatro Viriato
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Dez anos foi o tempo que durou a longa ausência de 

Agamémnon, rei de Argos, na Guerra de Troia. Neste 

período, Clitemnestra comandou os destinos da ci-

dade ao lado de Egisto, seu amante e velho rival de 

Agamémnon. Apenas o regresso do antigo rei pro-

metia limpar o nevoeiro cerrado que se abatia sobre 

os cidadãos de Argos. Porém, Clitemnestra não es-

queceu o sacrifício da filha Ifigénia. Nesses dez anos, 

foi alimentando a sua ira contra Agamémnon, que fi-

nalmente regressa. Esta é a história da sua desven-

turada festa de boas-vindas.

TEATRO

27 MAI

AGAMÉMNON
de TIAGO RODRIGUES

sex 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

// descontos não aplicáveis no preço especial*  
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PREÇO 
ESPECIAL

 203*

3 espetáculos

Texto e encenação Tiago Rodrigues 

Com Ana Água, Ana Tang, Ana Valente, 

Isabel Abreu, João Grosso, José Neves, 

Manuel Coelho, Maria Amélia Matta, 

Paula Mora e Victor Yovani

Música original Gabriel Ferrandini 

Interpretação musical ao vivo 

Gabriel Ferrandini (bateria e percussão)

e Pedro Sousa (saxofones)

Cenografia Ângela Rocha

Figurinos Magda Bizarro e Ângela Rocha 

Desenho de luz Nuno Meira

Desenho de som e sonoplastia 

Sérgio Henriques

Assistente de encenação Filipa Matta

Produção TNDM II

Coprodução Teatro Viriato
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Electra nunca perdoou a mãe, a rainha Clitemnestra, 

pelo assassínio do pai, Agamémnon. Reduzida à es-

cravatura e a viver nos arrabaldes que circundavam 

Argos, Electra via na chegada de seu irmão Orestes, 

do qual havia sido separada na infância, a última es-

perança para finalmente saciar a sua sede de justiça. 

Mas o que acontece quando, para honrar a morte do 

pai, um filho é levado a tirar a vida à própria mãe? 

No reino de todas as questões, só a vingança trará 

algumas respostas. 

TEATRO

28 MAI

ELECTRA
de TIAGO RODRIGUES

sáb 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

// descontos não aplicáveis no preço especial*  
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Texto e encenação Tiago Rodrigues 

Com Ana Água, Flávia Gusmão, 

Lúcia Maria, Manuel Coelho, 

Marco Mendonça, Maria Amélia Matta, 

Miguel Borges, Paula Mora, 

Sandra Pereira e Victor Yovani

Música original Gabriel Ferrandini 

Cenografia Ângela Rocha

Figurinos Magda Bizarro e Ângela Rocha 

Desenho de luz Nuno Meira

Desenho de som e sonoplastia 

Sérgio Henriques

Assistente de encenação Filipa Matta

Produção TNDM II

Coprodução Teatro Viriato

PREÇO 
ESPECIAL

 203*

3 espetáculos
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Tiago Rodrigues (1977) é o diretor artístico do Tea-

tro Nacional D. Maria II. Ator, dramaturgo e encena-

dor cujo teatro subversivo e poético o afirmou como 

um dos mais relevantes artistas portugueses. Aos 21 

anos, desiste da escola de teatro para trabalhar com 

a companhia belga tg STAN tendo cocriado e interpre-

tado espetáculos apresentados em mais de 15 países. 

Em 2003, criou a estrutura Mundo Perfeito em conjun-

to com Magda Bizarro, onde desenvolveu um trabalho 

fortemente baseado na colaboração artística e nos pro-

cessos coletivos, criando mais de 30 peças entre 2003 

e 2014, e fazendo digressão em países como Portugal, 

Bélgica, Brasil, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos 

da América, França, Holanda, Itália, Líbano, Noruega, 

Reino Unido, Singapura, Suécia e Suíça. Durante esse 

período, Rodrigues também colaborou com artistas da 

Bélgica, Líbano, Holanda e Brasil. Uma das suas cria-

ções Três dedos abaixo do joelho foi duplamente pre-

miada na categoria de Melhor Espetáculo de Teatro 2012 

pela SPA e Globos de Ouro.

Foi professor convidado na escola de dança contem-

porânea PARTS, em Bruxelas, dirigida pela coreógrafa 

Anne Teresa De Keersmaeker. Leciona frequentemente 

em diversas escolas de teatro e dança em Portugal e 

no estrangeiro.

Profundamente enraizado numa tradição de teatro 

coletivo, as suas últimas peças destacam-se pela for-

ma como manipulam documentos com ferramentas 

teatrais, combinando as vidas pública e privada e de-

safiando a nossa perceção de fenómenos históricos e 

sociais.

Nascido em 1986, estudou ilustração e banda dese-

nhada na ar.co e escultura nas Belas Artes de Lisboa, 

onde se licenciou em 2010. Criou em 2008, o projeto de 

música eletrónica OTO, apresentando-se ao vivo nesse 

mesmo ano na fundação Serralves. Em 2010, dedica-

-se ao saxofone, começando a multiplicar-se noutras 

direções, das quais se destacam as colaborações com 

Gabriel Ferrandini, David Maranha, EITR (com Pedro 

Lopes ex-OTO), Thurston Moore (ex-sonic youth), Evan 

Parker e, em 2015, o lançamento do disco Casa Futuro 

na Clean Feed records, com Gabriel Ferrandini e Johan 

Berthling (Fire!, Tape). Foi bolseiro da Bolsa Ernesto de 

Sousa curada por Phil Niblock em 2013 com a instala-

ção/performance Performance for Plural Larynx: A song 

for True, apresentando-a em Nova Iorque em 2014. 

Graduada em Química pela Faculdade de Ciências da 

UL, trabalhou no campo da investigação antes de ini-

ciar o seu percurso nas artes. Após ter trabalhado 

como produtora executiva com algumas companhias 

durante os anos 90, criou em 2003 o Mundo Perfeito 

em parceria com Tiago Rodrigues. Atualmente, assu-

me o cargo de assessoria artística no Teatro Nacional 

D. Maria II. No Mundo Perfeito, esteve envolvida como 

TIAGO RODRIGUES | texto e encenação

PEDRO SOUSA | músico

MAGDA BIZARRO | figurinos

BIOGRAFIAS
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criativa – no desenvolvimento de ideias, contribuindo 

para a conceção do cenário, figurinos, apoio dramatúr-

gico, fotografia de cena e comunicação – nos mais de 

trinta espetáculos, que foram apresentados um pouco 

por todo o mundo. Como produtora tem também co-

laborado com o cineasta Tiago Guedes e o coreógrafo 

Rui Horta.

É freelancer. Diplomada em Teatro no curso de Ceno-

grafia-Figurinos pela ESTC, 2010. Bolseira do Progra-

ma Leonardo Da Vinci. Foi figurinista na Companhia 

Matéria Viva Performance, Roma. Foi assistente de 

cenografia-figurinos nos Artistas Unidos. Em cinema, 

trabalhou com os realizadores Leonardo António e Ba-

sil da Cunha. Em teatro assinou várias cenografias e 

figurinos, onde se destaca o trabalho com Gonçalo Wa-

ddington, João Pedro Mamede, Mickael Gaspar, Rober-

ta Castelluzzo, Susana Gaspar, Tiago Rodrigues, Tiago 

Guedes. Participou em vários festivais de teatro, des-

tacando o Festival d’Avignon 2015, com a peça António 

e Cleópatra, de Tiago Rodrigues. É responsável pelos 

objetos cénicos do núcleo criativo ´Dobrar. É cofunda-

dora do Condomínio – Festival de cultura local em espa-

ços habitacionais.

Bacharel em Engenharia de Eletrónica e Telecomuni-

cações (1991), frequência do 4º ano em Engenharia de 

Eletrónica Industrial na Universidade do Minho (1994) e 

do 2º ano da Escola Superior de Música e Artes do Es-

petáculo no curso de Produção Luz e Som (1997). Tem 

trabalhado com diversos criadores das áreas do teatro 

e da dança, com particular destaque para Ana Luísa 

Guimarães, Beatriz Batarda, Diogo Infante, Fernando 

Moura Ramos, Gonçalo Amorim, João Cardoso, João 

Pedro Vaz, João Reis, Marco Martins, Nuno Carinhas, 

Paulo Ribeiro, Tiago Guedes, Tiago Rodrigues e Ricardo 

Pais. Foi sócio fundador do Teatro Só (1995) e do Cão 

Danado e Companhia (2001); é sócio da ASSéDIO (desde 

1998) e colaborador regular da Companhia Paulo Ribei-

ro (desde 2001) e dos Arena Ensemble (desde 2007).

Nasceu em 1977. É licenciado em Biologia pela Facul-

dade de Ciências da UL e pós-graduado em Ciência 

Cognitiva pela UL. Tirou o curso técnico de som e áudio 

na ETIC entre 2001 e 2003. Recebeu formação avança-

da pela Meyer Sound. Integra desde 2003 a equipa de 

som do TNDM II, desempenhando funções de sono-

plasta, designer de som, técnico AV e operador de som 

ao vivo. Entre 2004 e 2007, concebeu bandas sonoras e 

desenhos de som para os espetáculos produzidos pela 

Karnart C.P.O.A.A., tendo em 2006 assumido a direção 

técnica. Enquanto freelancer, desde 2002, realizou 

operação, design de som e sonoplastia para espetácu-

los de teatro, dança e música ao vivo em diversos pal-

cos nacionais.

Estreou-se como profissional em 2010, com a peça in-

fantil Hansel e Gretel na Animateatro. Desde então tem 

colaborado com vários criadores na área do teatro, 

cinema e performance como Pedro Gil, Tónan Quito, 

Cláudia Varejão, Rodrigo Pereira, Laura Carreira, Natu-

re Theater of Oklahoma, Cão Solteiro e André Teodósio, 

Joana Linda, Hugo Pedro, Ricardo Teixeira e Ivo Silva. 

Formou o seu primeiro grupo de criação artística, em 

2012, os Medalha d’ouro, que partilham da discussão do 

teatro e da performance. Em 2011, ingressou na Escola 

Superior de Teatro e Cinema, no ramo de Atores, ter-

minando o curso em 2013, em São Paulo, na USP/ECA. 

Terminou, em 2014, o curso do PEPCC (programa de es-

tudo, pesquisa e criação coreográfica).

ÂNGELA ROCHA | figurinos e cenografia

NUNO MEIRA | desenho de luz

SÉRGIO HENRIQUES | desenho de som

FILIPA MATTA | assistência de encenação
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Licenciada em Teatro pela Escola Superior de Teatro 

e Cinema e em Engenharia da Linguagem e do Co-

nhecimento pelas Faculdades de Letras e Ciências da 

Universidade de Lisboa e pela Universidade de Saar-

landes. Foi investigadora em tecnologia da linguagem 

e analista programadora informática.  Concluiu o curso 

de pintura do Nextart e participou em várias oficinas 

de artes plásticas, corpo e voz. Colaborou com diversos 

criadores nas áreas de teatro, cinema e performance, 

como Mónica Calle, Rogério de Carvalho, Gustavo Vi-

cente, Nicolas Brites, Gonçalo Soares, João Brites e 

Matthias Langhoff.

Nasceu em Aveiro em 1994. Em 2012, completou o Cur-

so Profissional de Interpretação pelo Conservatório da 

Jobra e, em 2015, a Licenciatura em Teatro no ramo 

de Atores da Escola Superior de Teatro e Cinema. Pro-

fissionalmente, estreou-se na peça Os Avôs, de Rory 

Mullarkey, encenada por Victor Valente, em 2012.  No 

mesmo ano, participou no espetáculo Joane, da com-

panhia Voadora e, em 2013, na peça O Solário, de Fer-

nando Augusto, encenada por Tiago da Cruz. Em 2015, 

fez parte do elenco de Peça romântica para um teatro 

fechado, de Tiago Rodrigues, numa encenação coletiva 

independente. Também foi atriz em algumas curtas-

-metragens.

Nasceu em Macau em 1991 e reside em Portugal des-

de 1998. Licenciada em Relações Internacionais pelo 

ISCSP. Pertenceu ao grupo de teatro da Universidade 

Técnica de Lisboa. Frequenta a licenciatura em Teatro 

na Escola Superior de Teatro e Cinema. O espetáculo 

final de curso (Bilingue, de Pedro Zegre Penim e José 

Maria Vieira Mendes) fez-se no âmbito do Projeto NÓS 

– Território (es)cénico Portugal Galicia. Colaborou com o 

Teatro da Garagem e com os Lisbon Players. Trabalhou 

em produções de cinema independente e está atual-

mente a desenvolver um projeto de mockumentary so-

bre uma banda musical pop.

Formada pela Escola Profissional de Teatro de Cascais 

(1993-96), pertenceu ao Teatro Experimental de Cascais 

e ao Teatro da Garagem. Tem trabalhado com encena-

dores  como Diogo Infante, Cristina Carvalhal, Martim 

Pedroso, Jorge Andrade, Tiago Rodrigues, João Gros-

so, Gonçalo Waddington, Miguel Loureiro, entre outros. 

Com Marcos Barbosa criou o solo Amor. Desde 2006, 

que faz  as suas próprias criações e trabalha regular-

mente com companhias  de teatro em Itália, Escócia, 

Brasil e Cabo Verde. Em 2013, cria com Michel Blois 

MoMO e integra As Centenárias, de Newton Moreno, 

com encenação de Natália Luiza, ganhando o Prémio de 

melhor Atriz da SPA.

É licenciada em teatro pela Escola Superior de Teatro 

e Cinema. Foi dirigida por encenadores como Marco 

Martins, Tiago Guedes, Tiago Rodrigues, Nuno Cardo-

so, Ana Luísa Guimarães, Rui Mendes, João Mota, en-

tre muitos outros. Além do seu percurso como atriz de 

teatro, também tem trabalhado em cinema, com rea-

lizadores como Sandro Aguilar, em Zona (2008), Voo-

doo (2010), Sinais de serenidades por coisas sem sentido 

ANA ÁGUA | intérprete

ANA VALENTE| intérprete

ANA TANG | intérprete

FLÁVIA GUSMÃO | intérprete

ISABEL ABREU | intérprete
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(2012) e Bunker (2015); Tiago Guedes e Frederico Serra, 

em Entre os dedos (2008); Tiago Guedes, em Coro dos 

Amantes (2014); Mariana Gaivão, em olo (2012), entre 

outros. Participou recentemente na fotonovela escrita 

por Tiago Rodrigues, editada pela Revista Granta.

Licenciado pela Escola Superior de Teatro e Cinema de 

Lisboa. Ator residente do Teatro Nacional D. Maria II, 

de que foi diretor artístico entre 2001 e 2003. Concilia as 

atividades de ator, encenador e professor do ensino ar-

tístico. É discípulo de Germana Tânger, com quem tem 

desenvolvido projetos na área da voz e dicção.

Iniciou a sua atividade no Grupo Aquilo – Teatro da 

Guarda e integrou o TEUC –Teatro dos Estudantes da 

Universidade de Coimbra, em 1984. Trabalhou com os 

encenadores Adolfo Gutkin, A. Kowalski, Manuel Sar-

dinha, Rogério de Carvalho, Ricardo Pais, Jorge Silva 

Melo. Cofundador do projeto Escola da Noite, aí encenou 

Amado monstro, de Javier Tomeo, espetáculo inaugural 

da companhia. Integra o elenco fixo do TNDM II, ten-

do trabalhado, entre outros, com Carlos Avilez, Maria 

Emília Correia, Ruy de Matos, Richard Cottrell e Giorgio 

Barberio Corsetti. Ator regular em produções televisi-

vas, integrou o elenco de várias séries e novelas.

Inicia-se como bailarina na CNB. Em 1979, a convite do 

Mestre Francisco Ribeiro, integra o elenco residente 

do TNDM. De par, desenvolve outras atividades liga-

das à literacia e pedagogias artísticas, fora e dentro do 

TNDM. Destacam-se as colaborações no projeto peda-

gógico Rua Sésamo. Em 2009/2011, é requisitada pelo 

Ministério da Educação para o PNL e para a Formação 

de Docentes do Ensino Básico, na área das Artes Cé-

nicas. Presentemente, a par do trabalho no TNDM, é 

doutoranda em Ciências da Educação e Sistemas Mul-

timédia, no CITI – FSCH – Universidade Nova de Lisboa.

Estreou-se em 1970, no Grupo de Teatro de Campolide, 

com direção de Joaquim Benite. Licenciado em Direito, 

frequentou a Escola Superior de Teatro. Foi cofundador 

do Teatro Proposta, com direção de Fernando Gusmão, 

e do Teatro Popular de Almada. Faz parte do elenco do 

TNDM II desde 1978, onde exerceu o cargo de diretor de 

cena em várias temporadas. Foi assessor de direção e 

consultor técnico do TNSJ. No TNDM II, encenou Reis 

coxos, de Prista Monteiro, Asfalto dos infernos, de A. 

Dacosta, Hiroshima, meu amor, de Marguerite Duras, O 

Poder de Górgone, de Peter Shaffer, Conversas secretas, 

de Donald Margulies e Três mulheres altas, de Edward 

Albee. Professor de Interpretação e Produção na Uni-

versidade Moderna e no Instituto de Artes dos Espetá-

culos. Diretor artístico dos Centros Dramático de Viana 

(2011-2013) e Cultural Malaposta (2005-2015).

Em Portugal desde 2007, é licenciado em teatro, de Ato-

res, pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Estreou-

-se em 2013, com The Lisbon Players. Integrou os espe-

táculos Rapsódia Batman e II – A Mentira, de João Pedro 

Mamede, com o grupo Os Possessos e Os Acontecimen-

tos, encenado por António Simão, nos Artistas Unidos. 

JOÃO GROSSO | intérprete

JOSÉ NEVES | intérprete

LÚCIA MARIA | intérprete

MANUEL COELHO |intérprete

MARCO MENDONÇA |intérprete
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Participou no filme O Grande Circo Místico, de Cacá Die-

gues e integrou o elenco principal de Menos Emergên-

cias, de Ricardo Neves-Neves.

Formada pela Escola Superior de Teatro do Conser-

vatório Nacional, cujo Curso de Formação de Atores 

teve, na altura, o contributo de Peter Brook, e onde foi 

seu professor João Mota. Estreou-se profissionalmen-

te com o papel principal em Benilde ou a Virgem-Mãe 

(peça de José Régio), de Manoel de Oliveira. Foi co-

fundadora do Grupo Os Cómicos e ingressou depois na 

Companhia Nacional I –Teatro Popular (sediada no Tea-

tro S. Luiz). É, desde 1981, atriz do Teatro Nacional D. 

Maria II, onde protagonizou diversos espetáculos. Em 

televisão, destacam-se os seus desempenhos na série 

Esta noite sonhei com Brueghel, que protagonizou, e na 

telenovela Os Lobos. 

Tem o curso da ESTC. Trabalhou com Luís Miguel Cin-

tra, Lúcia Sigalho, Jorge Silva Melo, João Fiadeiro, João 

Garcia Miguel, entre outros. Foi membro dos Netos do 

Metropolitano, das Marionetas de Lisboa e da Tá Safo.

Mestre em Psicologia. Atriz desde 1976. Começa a sua 

carreira no Teatro do Nosso Tempo. Em 1977, é convida-

da a colaborar com a Companhia Repertório no Teatro 

Maria Matos. Em 1979, passa a integrar o elenco resi-

dente do TNDM II, tendo participado regularmente ao 

longo de mais de trinta anos nas diversas produções 

desta companhia. Paralelamente à sua atividade no 

TNDM II, participou igualmente em várias séries televi-

sivas, telenovelas e cinema, tendo sido nomeada para 

os Globos de Ouro (personagem Filó, filme Os Imortais).

Nasceu no Porto, onde concluiu a Licenciatura em En-

fermagem e iniciou a formação em teatro. Frequenta o 

último ano da Licenciatura em Teatro – Ramo de Atores 

da ESTC. Em termos de formação, fez oficinas com João 

Brites, Miguel Seabra, Peter Michael Dietz, entre outros. 

Destaca os trabalhos com Tiago Nobre (A Importância 

de Enquadrar), Sergi Faustino (Nutritivo-Festival Cite-

mor 2013), Luis Miguel Cintra (Ilusão), Paulo Sousa Costa 

(Poesia em Pessoa), Bruno Bravo –Primeiros Sintomas 

(O Retrato de Dorian Gray, Absurdidades, Cyrano de Ber-

gerac), Mariana Ferreira (Musgo e Urze) e Alex Cassal 

(Tornados).

Nasceu em Caracas em 1991 e reside em Portugal desde 

1999. Em 2011, concluiu o Curso Profissional de Artes do 

Espetáculo-Interpretação no Conservatório da Madeira. 

Integrou a temporada de 2012-2013 do Teatro Experi-

mental do Funchal, onde se estreou profissionalmente. 

Em 2015, terminou a Licenciatura em Teatro – Ramo de 

Atores pela ESTC. Apresentou recentemente o espetá-

culo final de curso, Tornados, no Maria Matos, com dire-

ção de Alex Cassal e Felipe Rocha. Ao longo do seu per-

curso profissional e académico trabalhou com criadores 

como Álvaro Correia, António Pires, Bruno Bravo, Élvio 

Camacho, Eduardo Luíz, Francisco Salgado, Jean Paul 

Bucchieri, Mariana Ferreira, R. Kot-Kotecki. Encontra-

-se a estagiar no TMDM II, integrando a temporada 2015-

2016. Depois disso está entregue às feras.

MARIA AMÉLIA MATTA | intérprete

MIGUEL BORGES | intérprete

PAULA MORA | intérprete

SANDRA PEREIRA | intérprete

VICTOR YOVANI | intérprete
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Tiago Rodrigues quis que a sua entrada no Teatro Nacional D. Maria II fosse esta “loucura meio suicidária” de reescrever e 

encenar, em simultâneo, três clássicos esmagadores vindos da Grécia Antiga. Será sempre assim no seu teatro: a eficácia 

sacrificada ao risco. (…) A Tiago Rodrigues interessa-lhe essa infindável capacidade de os textos clássicos, começando pelas 

tragédias gregas, reverberarem nos nossos dias. Sem esforço.

Gonçalo Frota, in jornal Público

A partir dos textos de Eurípides, Sófocles e Ésquilo, as três peças contam-nos a história de Agamémnon que decide matar 

a filha Ifigénia - irmã de Electra e Orestes - num sacrifício para os gregos terem vento para navegar até Troia e, assim, 

salvarem Helena. Depois disso, Clitemnestra, mãe de Ifigénia, mata o marido, vingando a filha, e Electra e Orestes matam 

Clitemnestra para vingarem o pai.

In Diário de Notícias

Num palco descarnado, veremos o rei grego Agamémnon sacrificar a filha Ifigénia para ter vento que empurre os barcos no 

mar e ganhar a guerra aos troianos, assistiremos à sua morte pela mulher Clitemnestra, que assim vinga a filha, e, mais 

tarde, à morte desta às mãos dos seus dois outros filhos, Electra e Orestes, em vingança pelo assassinato do pai. “Fazer uma 

peça não chegava”, diz Tiago Rodrigues, que reuniu no elenco 15 atores (os seis do D. Maria II, seis recém-licenciados em 

teatro, dando continuidade à ligação com a Escola Superior já impulsionada pelo antigo diretor, João Mota, e três dos seus 

cúmplices, Isabel Abreu, Miguel Borges e Flávia Gusmão). Ifigénia em Áulis, de Eurípides, conta, é um dos seus livros de 

cabeceira. Nunca tivera coragem de o levar para o palco, mas depois de António e Cleópatra, que reescreveu a partir da peça 

de Shakespeare, pensou que estaria na altura certa de o fazer.

Gabriela Lourenço, in revista Visão

A IMPRENSA SOBRE IFIGÉNIA, AGANEMNON E ELECTRA
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Nuno M Cardoso apresenta um díptico de peças do 

dramaturgo Simon Stephens. Situadas nas imedia-

ções de um aeroporto, as peças tratam de formas 

diferentes de amor e perda, bem como da experiên-

cia da vida moderna numa cidade onde se chega e se 

parte.

Águas Profundas, no original Wastwater, é um lago 

profundo que serve de metáfora de escuridão à his-

tória de três casais a viver um período de crise e de 

escolhas difíceis. Em Águas Profundas, os temas que 

podemos esperar incluem sexo, paternidade, solidão 

e dependência. Na segunda peça, Terminal de Aero-

porto, assiste-se à resposta que uma mulher dá à 

sua vida após assistir impotente ao esfaqueamento 

de um adolescente. 

Duas peças com uma linguagem dura e amarga que 

transforma as pessoas e quotidianos banais em situa-

ções limite.

TEATRO

03 JUN

ÁGUAS PROFUNDAS [WASTWATER]

TERMINAL DE AEROPORTO [T5]
de SIMON STEPHENS | encenação NUNO M CARDOSO

sex 21h30 | 80 min. + 30 min /c. intervalo | m/ 14 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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TraduçãoJorge Palinhos

Interpretação

Águas Profundas Albano Jerónimo, 

António Durães, Íris Cayatte, 

Maria João Luís, Olinda Favas, 

e Pedro Almendra

Terminal de Aeroporto Rita Brütt

coprodução rede 5 Sentidos (TNSJ, 

A Oficina/Centro Cultural Vila Flor) 

e Cão Danado 
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Nascido em Stockport em 1971 é um premiado dra-

maturgo inglês. Foi professor durante muitos anos 

de escrita dramática no Young Writers’ Programme do 

Royal Court Theatre e é agora artista associado no Lyric 

Hammersmith. A sua escrita é caracterizada por fazer 

parte da geração in-yer-face theatre e é representa-

do não só no Reino Unido mas também pela Europa. 

Vive atualmente em Londres com a sua mulher Polly e 

os seus três filhos. Peças: (2014) Blindsided, Birdland; 

(2012) London; Morning; The Curious Incident of the Dog 

in the Night-Time; A Doll’s House; (2011) Three Kingdoms; 

Wastwater; (2010) The Trial of Ubu; T5; A Thousand Stars 

Explode in the Sky; Marine Parade; (2009) Punk Rock; 

(2008) Canopy of Stars; Sea Wall; (2007) Pornography; 

Harper Regan; (2006) Motortown; (2005) On the Shore of 

the Wide World; (2004) Country Music; Christmas; (2003) 

One Minute; (2002) Port; (2001) Herons; (1998) Bluebird; 

(1997) Bring Me Sunshine.

Nasceu no Porto em 1973. É encenador, diretor artís-

tico, professor e ator. Mestrado de Teatro – Ramo En-

cenação na Escola Superior de Teatro e Cinema. Curso 

Internacional Itinerante de Aperfeiçoamento Teatral da 

École des Maîtres. Frequência da Licenciatura em Ma-

temática e Ciências da Computação da Universidade do 

Minho. Diretor Artístico do Cão Danado e Companhia, 

assessor Direção Artística do Teatro Nacional São João. 

Foi Consultor de Programação das Artes Performa-

tivas de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura. 

Encenou textos de autores como Ésquilo, Eurípides, W. 

Shakespeare, J. W. Goethe, G. E. Lessing, F. Schiller, 

G. Büchner, B. Brecht, M. Bulgakov, Karl Kraus, Frank 

Wedekind, Samuel Beckett, Ingmar Bergman, R. W. Fas-

sbinder, Bernard-Marie Koltès, Heiner Müller, Peter 

Handke, Stig Dagerman, Lars Norén, James Joyce, Wole 

Soyinka, Martin Crimp, Falk Richter, Sheila Callaghan, 

Fernando Pessoa, Luís de Sttau Monteiro, Miguel Torga, 

Al Berto, Mickael de Oliveira, Marta Freitas, José Maria 

Vieira Mendes, Tiago Rodrigues, Jorge Palinhos, Jorge 

Louraço Figueira, Cláudia Lucas Chéu, Jacinto Lucas 

Pires, Pedro Eiras. Como ator trabalhou com os ence-

nadores Ricardo Pais, Nuno Cardoso, Giorgio Barberio 

Corsetti, Jean-Louis Martinelli, Cláudio Lucchesi, Rogé-

rio de Carvalho, Manuel Sardinha, António Durães, Paulo 

Castro, José Carretas, Marcos Barbosa, António Lago e 

os realizadores Manoel de Oliveira e Saguenail Abramo-

vici. É professor convidado na Licenciatura em Teatro da 

Universidade do Minho, na Escola Superior de Música e 

Artes do Espetáculo e no Balleteatro.

SIMON STEPHENS

NUNO M CARDOSO

BIOGRAFIAS
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O segundo disco do grupo Macadame, intitulado Fir-

mamento, serve de mote ao concerto no Teatro Viriato. 

Quando se estrearam em Coimbra, em 2011, a banda 

deu a conhecer a sua particular abordagem à músi-

ca tradicional portuguesa, marcada pelo convívio ani-

mado entre a eletrónica e os temas populares, entre 

os instrumentos elétricos e os tradicionais, e em que 

diversas influências confluem para a criação de um 

universo muito próprio e envolvente. É nesse universo 

que o coletivo convida a entrar, num espetáculo onde 

também se ouvirão temas do seu primeiro trabalho 

Pão quente e bacalhau cru.

MÚSICA

04 JUN

MACADAME

sáb 21h30 | 75 min. | Todos os públicos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Voz Vânia Couto

Viola braguesa Alexandre Barros

Guitarra elétrica Rui Macedo

Baixo Paulo Yoshida

Programação e teclados João Fong

Ilustração Ana Biscaia
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Ana Deus (ex-vocalista dos Ban, Três Tristes Tigres 

e Osso Vaidoso) e Nicolas Tricot (dos coletivos Naco, 

Foge Foge Bandido e Estação de Serviço) apresentam 

em Viseu o disco Bruta, que reúne fisicamente o tra-

balho que desenvolveram em torno da poesia de au-

tores internados em manicómios ou que em algum 

momento da sua vida passaram pela dor psicológica.

Mário de Sá Carneiro, que se suicidou em Paris com 

26 anos, Sylvia Plath, que cometeu o mesmo ato com 

31 anos, Ângelo de Lima e Stela do Patrocínio, que 

passaram a maior parte das suas vidas internados 

em hospitais psiquiátricos, servem de inspiração 

neste trabalho. No entanto, Ana Deus e Nuno Tricot 

deixam o aviso claro que este não é um espetáculo 

deprimente.

Neste café-concerto, os dois músicos também apre-

sentarão temas trabalhados a partir de um autor da 

região de Viseu.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

08 JUN

BRUTA
de ANA DEUS e NICOLAS TRICOT

qua 22h00 | 60 min. | Todos os públicos

preço único 43 // descontos não aplicáveis

Voz Ana Deus

Banjo, guitarra, baixo, flauta, loops e 

samples Nicolas Tricot

Poetas Ângelo de Lima, 

Antero de Quental, António Gancho, 

António Maria Lisboa, 

António Joaquim Lança, 

Augusto Gil, Bocage, Manuel Laranjeira, 

Sylvia Plath e Stela do Patrocínio

©
 D
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Nasceu em Santarém em 1963, vive no Porto desde 

1981. Canta desde sempre. Depois de ter feito parte da 

banda pop Ban entre 1988 e 1992, e de em 1993 ter ini-

ciado com Regina Guimarães os Três Tristes Tigres, em 

2010 volta à carga das canções com Alexandre Soares 

no projeto Osso Vaidoso. Em 2015, começa com Nicolas 

Tricot o projeto Bruta, com poesia de autores outsiders. 

Também fez canções para teatro e cinema

Nasce em 1970 no sul da França. Filho de músico, ex-

plora desde criança vários instrumentos musicais. 

Entra aos 8 anos no conservatório de Montpellier no 

curso de flauta transversal e toca bateria desde os 12 

anos em bandas de rock alternativo. Em 1996, através 

dum intercambio cultural entre Portugal, Itália, Grécia 

e Alemanha, cruza-se com os músicos dos Ornatos Vio-

leta, ainda principiantes. Em 2000, instala-se em Por-

tugal e tem trabalhado até hoje com vários músicos 

portugueses. Gravou três discos com o Nuno Prata, e 

participou em dois projetos de Manel Cruz, Foge foge 

bandido e Estação de Serviço, entre outros. Também fez 

canções para teatro e cinema.

ANA DEUS

NICOLAS TRICOT

BIOGRAFIAS
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Espetáculo construído a partir de um processo de 

criação tendo como referências as leituras de O Al-

bergue Noturno, de Máximo Gorky e Os Últimos Dias da 

Humanidade, de Karl Kraus e numa pesquisa sobre o 

ser e o sentir a cidadania em situações de emergên-

cia, necessidade, revolta, sonho.

O palco como corolário da nossa própria existência, 

como espaço e laboratório de reflexão nas práticas 

teatrais do Sermos hoje ainda Humanos. Intérpretes/

guardiões das memórias, dos despojos, dos bens e 

dos princípios. Vitimas. Carrascos. Guerreiros. Poe-

tas. Intérpretes/incógnitos, apanhados no sobressalto 

do quotidiano e enclausurados à espera, na procura 

de um tempo perdido de razões para prosseguir numa 

gravidade instável, ameaçadora e silenciosa a aventu-

ra da Vida.

PROJETO COM A COMUNIDADE / TEATRO

16 a 19 JUN

2035
conceção e direção FRAGA

qui a sáb 21h30 | dom 16h30 | 75 min. aprox. | m/ 16 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Conceção, direção, dramaturgia 

e espaço cénico Fraga 

Interpretação 

Alexandra Dias, Ana Cristina Teixeira, 

Ana Paula Amaral, Aurora Batista, 

Célia Rodrigues, Célia Lopes, 

Elisabete Gueidão, Fernanda Lopes, 

Florbela Sá e Cunha, Helena Marques, Isabel Moura, Isabel 

Gomes da Costa, Joana Soares, João Almiro, 

Julieta Ribeiro, Lara Pires, 

Manuela Bento, Manuela Antunes, 

Margarida Carvalho, Margarida Quintal, Maria Marques, 

Miguel Pinto, 

Mirene Castro, Nuno Pereira, 

Patrício Olefson, Raul Albuquerque, Ricardo Meireles, 

Roberto Terra, 

Samuel Almeida, Sandra Correia 

e Vanessa Aguiar (e outros a definir)
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E se o palco do Teatro Viriato fosse tomado por piratas 

e princesas, animais ferozes ou bailarinas exóticas? Se 

viessem também B-Boys e MTV girls, estrelas de cine-

ma e acrobatas, ou mesmo bailarinas de tutu a rodopiar 

em pontas?

E tudo isto com muito freestyle, gestos ondulantes, pi-

ruetas, saltos, quedas controladas, sussurros e abra-

ços apertados? E se quem encarnasse estas persona-

gens fantásticas não fossem artistas profissionais, mas 

crianças, jovens e adultos da nossa cidade?

Entre os dias 21 e 26 de junho os alunos da escola Lugar 

Presente ocupam o palco do Teatro Viriato, para uma 

festa muito especial. Esperam-se dias fantásticos re-

pletos de alegria e momentos únicos de dança, música 

e teatro.

Ana Cristina Pereira

DANÇA E TEATRO || ESPAÇO ABERTO...

21 a 26 JUN

APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE

+INFO EM BREVE

www.teatroviriato.com  ·  facebook.com/teatroviriato

www.companhiapauloribeiro.com

www.lugarpresente.com
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D de descobrir, desfragmentar, desenvolver, deduzir, 

diabolo. E de evoluir, extrapolar, estimar, entender. C 

de combinar, criar, construir. A de aprender, alcan-

çar. ! de investigar, inventar, partilhar e jogar. 

Neste laboratório de diabolo, orientado por Didac 

Gilabert e Teresa Santos, os participantes terão a 

oportunidade de aprender a base comum e necessá-

ria desta técnica para depois deformá-la e jogar com 

ela. O grupo será desafiado ainda a explorar a rela-

ção entre o objeto e o corpo, valorizando a pesquisa 

de uma linguagem pessoal, e a descobrir algumas 

das possibilidades infinitas que existem no mundo 

dos malabares e do diabolo em particular.

OFICINA

27 JUN a 01 JUL

DECA! LABORATÓRIO DE DIABOLO
orientadores DÍDAC GILABERT e TERESA SANTOS

seg a sex 09h30 às 12h30 e 14h30 às 17h30 

público-alvo dos 10 aos 14 anos

lotação 14 participantes

preço único 253 // descontos não aplicáveis
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Diabolista, nasceu em Balaguer [Lleida]. Estudou en-

genharia química na URV [Tarragona], mas em 2005 

decidiu abandonar os estudos para aprender Circo. 

Começou o seu contacto com este mundo na EMCA 

[Alcorcón] para depois aprofundar conhecimentos na 

CARAMPA [Madrid]. Uma vez terminados os estudos 

de circo, especializando-se em malabares, prosseguiu 

a pesquisa da técnica de uma forma mais livre. Viajou 

a Toulouse para ver como se desenvolvia o circo em 

França, e aprender dos ambientes de treino e criação 

que aí dispõem [Le Lido e a Granerie]. Partilhando o dia 

a dia com grandes pessoas também artistas, muitos 

deles malabaristas, foi encontrando um caminho mais 

pessoal de defender e desenvolver a sua especialidade 

[o diabolo]. Desenvolve o seu projeto pessoal, troposfe-

ra.xyz. Atualmente reside em Portugal onde colabora 

regularmente com a Companhia Erva Daninha e a Ven-

tos e Tempestades.

É natural de Vila do Conde. Aos 5 anos inicia a sua for-

mação em dança clássica e aos 12 contacta pela pri-

meira vez com o circo. Em 2007, conclui a Licenciatura 

em Dança - Ramo de Educação, pela Escola Superior 

de Dança de Lisboa. É, desde então, formadora nas 

áreas de dança criativa e dança contemporânea, em 

diferentes espaços e contextos educativos. Ao longo 

do seu percurso artístico, cria o solo uma forma quase 

cilíndrica e participa em projetos de Ismael Ivo [no con-

texto do Arsenale della Danza 2010], Pedro Carvalho / 

Companhia Instável, Teresa Prima, Jean Daniel Fricker 

e Ana Renata Polónia. É cofundadora de vintiset.net e 

da Ventos e Tempestades [ventosetempestades.pt].

DIDAC GILABERT 

TERESA SANTOS

BIOGRAFIAS
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Steamboat Switzerland é uma banda formada em 1995 

por três músicos virtuosos, Lucas Niggli, Dominik 

Blum e Marino Pliakas, originários da Suíça. 

Impulsionado pelas misturas explosivas e eletrizan-

tes das sonoridades do Heavy Metal, o coletivo incor-

pora também nas suas composições elementos da 

música contemporânea. O talento do trio não se es-

gota nas complexas composições que apresentam, é 

também aumentado pelo poder de improvisação dos 

músicos.

Com oito álbuns lançados, o grupo tem atuado nas 

mais importantes salas europeias e norte-america-

nas e participado em diversos festivais internacio-

nais. 

Este concerto, marca a estreia do grupo em Portu-

gal.

SETEMBRO EM ANTECIPAÇÃO 

MÚSICA

30 SET

STEAMBOAT SWITZERLAND EXTENDED 
com DAVID DRAMM - ORANGE SLICE

sex 21h30 | 90 min. | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais)// descontos aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
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Orgão Hammond Dominik Blum

Baixo elétrico Marino Pliakas 

Bateria Lucas Niggli

Composição David Dramm 
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Frente a frente com o seu público, um grupo de jo-

vens propõe-se falar do que significa, ou do que pen-

sam significar, ser um ser livre. Com um futuro que 

não promete mais o reconhecimento das velhas re-

gras de um sistema social e político moribundo, de-

fendem um futuro que pretendem reclamar na sua 

plena liberdade. 

Com esta performance, Ana Borralho e João Galante 

procuram, com a ajuda de uma turma do ensino se-

cundário de Viseu, desinquietar e provocar o público 

com uma reflexão sobre a sociedade. Uma socieda-

de que continua a acreditar que qualquer trabalho é 

melhor do que nenhum, para que o consumo nunca 

pare. 

OUTUBRO EM ANTECIPAÇÃO 

PROJETO COM A COMUNIDADE / PERFORMANCE

07 e 08 OUT

SÓ HÁ UMA VIDA E NELA QUERO 

TER TEMPO PARA CONSTRUIR-ME E DESTRUIR-ME
um projeto de ANA BORRALHO e JOÃO GALANTE  |  a partir de um texto de PABLO FIDALGO LAREO

80 min.

sex 10h30 | grupos escolares (m/ 12 anos) | preço único 1,503 // descontos não aplicáveis

sáb 21h30 | m/ 12 anos | preço único 2,503 // descontos não aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Conceito, direção artística, espaço e luz 

Ana Borralho & João Galante

Texto original Pablo Fidalgo Lareo

Banda sonora original 

Coolgate e Pedro Augusto

Assistência de ensaios e colaboração 

artística Catarina Gonçalves e Tiago Gandra

Sonoplastia Pedro Augusto 

Performers uma turma do ensino Secundário de Viseu (A definir)  

Produção casaBranca

Coprodução Culturgest 

/ Projeto Panos - Palcos Novos Palavras Novas 

(Texto original Pablo Fidalgo Lareo, Tradução Francisco Frazão)

Apoio Câmara Municipal de Lagos, LAC - Laboratório 

de Actividades Criativas, TEL – Teatro Experimental de Lagos
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CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU 

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo 

• Paula Garcia Diretora Adjunta • Sandra Correia Assessora Administrativa e Financeira 

• Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Responsável de Produção 

• Carlos Fernandes Assistente de Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro 

Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues Técnica de Comunicação e Imprensa • 

Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de 

Frente de Casa • Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • Colaboradores 

António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António Loureiro Eletricidade 

• Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José 

António Pinto Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público 

Ana Rilho, André Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Carla Silva, Catarina 

Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane Maas, Francisco Pereira, Joana Rita, Joel 

Fernandes, João Almeida, Lucas Daniel, Luís Sousa, Neuza Seabra, Roberto Terra, 

Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira, Soraia Fonseca e Vânia 

Silva • Colaboração Técnica 

Estrutura financiada por
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INFORMAÇÃO GERAL

DESCONTOS TEATRO VIRIATO 
(exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão Municipal do 
Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os 
bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); Amigos do Teatro 
Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube de Viseu; Profissionais 
do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e SMAS, todos os 
restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias Urbanas e Municípios 
membros institucionais das Obras Sociais, Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.
Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe 
beneficiar de descontos progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos 
da sua preferência. Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

ESPAÇO CRIANÇA
orientação RAQUEL MARCOS e TIAGO LOPES
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do Teatro Viriato.

REDES SOCIAIS
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato

ASSINATURAS

Mini

Preço
A 103

2

Preço
B 153

1

Total de 
bilhetes

3

Custo 
normal

353

Preço 
assinatura

153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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*aplicáveis todos os descontos  |  O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

Plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
B

1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Outros Preços

Preço Jovem 5,001

≤ 30 anos (em espetáculos no 
auditório, salvo indicação em 
contrário).

Preço Desempregado 2,501

(em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário e 
mediante apresentação de com-
provativo do Centro de Emprego 
ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares

PLANTA DE SALA
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Amigos · 2016

Vivace Litocar

Sostenuto Abyss & Habidecor • Dão · Quinta do Perdigão; 

Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta; 

Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Quinta da Fata • UDACA; 

Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco;

Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho 
• Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues • Cláudia 
Saraiva • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernanda de 
Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo 
e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de Lemos • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías 
Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • João Luís Veiga 
Fernandes • João Pedro Lopes Simões e Litao Huang • José Gomes • José Luís Abrantes • Júlio 
da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • 
Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist 
• Miguel Costa e Mónica Sobral • Nanja Kroon • Patrícia Morgado Santos • Paula Nelas • Paulo 
Marques • Raquel Balsa • Raul Albuquerque e Vitória Espada • Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria 
da Conceição e Silva • Vítor Domingues • 3XL Segurança Privada;

Júnior Beatriz Afonso Delgado • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Maria Leonor Martins • 
Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2016

Apoio à divulgação · 2016
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ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros

na extensão da livraria Bertrand no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação

do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu

para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),

na PsicoSoma e no Forlife (consultar tabela);

·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente.

A PARTIR DE 533 POR ANO!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes gratuitos e de 

descontos no Teatro Viriato e em outras instituições culturais da região, nossas 

parceiras. 

FAÇA-SE AMIGO... 



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

Bilheteira 232 480 119 · de 2ª a 6ª feira, das 13h00 às 19h00 

Geral 232 480 110 

Site www.teatroviriato.com

E-mail geral@teatroviriato.com

Mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Comunicação e Imprensa
E-mail anarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110

Serviço de imprensa online http://www.teatroviriato.com




